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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o duševnom zdraví
(2008/2209(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na konferenciu EÚ na vysokej úrovni na tému Spoločne za duševné zdravie 
a blaho v Bruseli v dňoch 12. - 13. júna 2008, ktorá vypracovala Európsky pakt 
duševného zdravia a blaha, 

- so zreteľom na zelenú knihu Komisie nazvanú Zlepšovanie duševného zdravia 
obyvateľstva – k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu (KOM (2005)0484), 

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra o zlepšovaní duševného zdravia 
obyvateľstva – k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu1, 

- so zreteľom na deklaráciu Európskej ministerskej konferencie WHO z 15. januára 2005 
o očakávaných úlohách v oblasti duševného zdravia v Európe a o hľadaní riešení,

- so zreteľom na závery Európskej rady z 19. – 20. júna 2008, ktorá zdôraznila dôležitosť 
preklenutia rozdielov v zdravotnom stave a priemernej dĺžke života medzi členskými 
štátmi a v rámci nich a zdôraznila dôležitosť preventívnych činností v oblasti vážnych 
chronických prenosných chorôb,

- so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o Stratégii Spoločenstva v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie 2007 – 20122, 

- so zreteľom na dohovor OSN o právach zdravotne postihnutých osôb,

- so zreteľom na články 2, 13 a 152 Zmluvy o ES,

- so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

- so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2008),

A. keďže duševné zdravie a blaho sú ťažiskom kvality života jednotlivcov a spoločnosti a sú 
hlavnými faktormi cieľov lisabonskej stratégie EÚ a revidovanej stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja, 

B. keďže strategické dokumenty EÚ zdôrazňovali dôležitosť duševného zdravia pri plnení 
týchto cieľov a potrebu praktických opatrení v tejto súvislosti, 

                                               
1  Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 148.
2  Prijatý text, P6_TA(2008)0009
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C. keďže prínos stratégie Spoločenstva v oblasti duševného zdravia spočíva predovšetkým v 
oblasti prevencie,

D. keďže problémy duševného zdravia sú v Európe veľmi rozšírené, pretože každý štvrtý 
človek mal duševné problémy aspoň raz v živote, pričom oveľa viac ľudí je postihnutých 
nepriamo, 

E. keďže pohlavie je významným aspektom duševného zdravia, 

F. keďže samovražda je stále významnou príčinou predčasnej smrti v Európe a keďže 
v deviatich prípadoch z desiatich jej predchádzal vývoj duševných porúch, veľmi často 
depresie, 

G. keďže však pretrváva nedostatok porozumenia a investícií do podpory duševného zdravia 
a prevencie porúch a nedostatok podpory pre ľudí s problémami duševného zdravia, 

H. keďže finančné náklady duševnej chorobnosti pre spoločnosť sa odhadujú na 3 % až 4 % 
HDP členských štátov a keďže najväčšia časť týchto prostriedkov sa vydáva mimo 
zdravotníctva, najmä z dôvodu systematickej neprítomnosti na pracovisku, pracovnej 
neschopnosti a predčasného dôchodku,

I. keďže sociálne a ekonomické rozdiely prehlbujú problémy duševného zdravia a keďže 
miera duševnej chorobnosti je vyššia medzi slabšími skupinami,

J. keďže vo väčšine krajín Európskej únie sa prešlo od dlhodobej ústavnej starostlivosti 
k podporovanému životu v komunite; keďže sa však tento proces realizoval bez riadneho 
plánovania a zabezpečenia zdrojov, bez kontrolného mechanizmu a často na úkor 
rozpočtov,

K. keďže telesné a duševné zdravie sú rovnako dôležité a navzájom sa ovplyvňujú, ale 
duševné zdravie sa často nediagnostikuje či podceňuje a neprimerane lieči, 

L. keďže depresia predstavuje síce jednu z najčastejších a najvážnejších porúch, ale opatrenia 
na boj s ňou sú často neprimerané; keďže iba niekoľko členských štátov realizuje 
programy prevencie, 

M. keďže základy celoživotného duševného zdravia sa kladú v prvých rokoch života človeka 
a keďže duševné ochorenia sú bežným javom medzi mladými ľuďmi,

N. keďže starnutie obyvateľstva EÚ zo sebou prináša častejší výskyt neurodegeneratívnych 
porúch,

O. keďže diskriminácia a sociálne vyčlenenie, s ktorými sa stretávajú ľudia s problémami 
duševného zdravia a ich rodiny, sú nielen dôsledkami duševných porúch, ale aj rizikovými 
faktormi, ktoré im bránia hľadať pomoc a liečbu, 

P. keďže medzi členskými štátmi a v rámci nich existujú výrazné rozdiely v oblasti 
duševného zdravia,  

Q. keďže výskum prináša nové údaje o zdravotníckych a sociálnych rozmeroch duševného 
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zdravia; keďže však stále existujú veľké medzery,

1. víta Európsky pakt duševného zdravia a blaha a uznanie duševného zdravia a blaha za 
hlavnú prioritu pre ďalšie kroky;

2. rozhodne podporuje výzvu na spoluprácu a ďalšie kroky medzi inštitúciami, členskými 
štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a sociálnymi partnermi v piatich prioritných 
oblastiach na podporu duševného zdravia a blaha obyvateľstva, na boj proti stigmatizácii 
a sociálnemu vyčleňovaniu, na posilnenie preventívnych krokov a svojpomoci a na 
poskytovanie pomoci a primeranej liečby pre ľudí s problémami duševného zdravia a pre 
ich rodiny a opatrovateľov;

3. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali osvetu o dôležitosti dobrého duševného zdravia, najmä 
medzi zdravotníckymi pracovníkmi a cieľovými skupinami, ako sú rodičia, učitelia, 
sociálne a právne služby, zamestnávatelia, opatrovatelia a najmä široká verejnosť; 

4. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou a Eurostatom rozširovali poznatky
o duševnom zdraví a o vzťahu medzi duševným zdravím a zdravými rokmi života 
pomocou vypracovania mechanizmu na výmenu a šírenie informácií jasným, dostupným 
a zrozumiteľným spôsobom; 

5. vyzýva Komisiu, aby navrhla spoločné ukazovatele na zlepšenie porovnateľnosti údajov 
a na zjednodušenie výmeny najlepších skúseností a spolupráce medzi členskými štátmi na 
podporu duševného zdravia;

6. domnieva sa, že treba klásť dôraz na prevenciu duševnej chorobnosti prostredníctvom 
sociálnych zásahov s osobitným zameraním sa na najslabšie skupiny;

7. vyzýva EÚ, aby vyžívala finančné nástroje siedmeho rámcového programu na ďalší 
výskum v oblasti duševného zdravia;

8. vyzýva členské štáty, aby optimálne využívali dostupné zdroje Spoločenstva a národné 
zdroje na podporu duševného zdravia a aby pre všetkých ľudí v dôležitých funkciách 
organizovali školenia a osvetové programy, ktoré sú zamerané na včasné 
diagnostikovanie, okamžitý zásah a správne riadenie problémov duševného zdravia;

9. vyzýva členské štáty, aby ľuďom s problémami duševného zdravia umožňovali prístup 
k primeranému vzdelávaniu, odbornej príprave a zamestnaniu a aby zabezpečovali. že ich 
potreby sa budú primerane uspokojovať;

10. zdôrazňuje potrebu jasného a dlhodobého plánovania na zabezpečovanie 
vysokokvalitných, efektívnych, dostupných a univerzálnych služieb duševného zdravia 
a na prijímanie kritérií na monitorovanie pre nezávislé orgány; požaduje lepšiu 
koordináciu a komunikáciu medzi pracovníkmi prvotnej zdravotníckej starostlivosti 
a odborníkmi v oblasti duševného zdravia, aby účinne riešili problémy súvisiace 
s duševným a telesným zdravím;

11. vyzýva Komisiu, aby zhrnula výsledky tematických konferencií, ktoré sa majú uskutočniť, 
s cieľom implementovať európsky pakt a navrhnúť európsku akčný plán pre duševné 
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zdravie a blaho občanov;

12. podporuje vytvorenie konzultačnej platformy na implementáciu európskeho paktu, ktorá 
sa bude skladať zo zástupcov Komisie, predsedníctva Rady, Parlamentu, WHO 
a používateľov služieb, rodín, opatrovateľov, mimovládnych organizácií a akademických 
pracovníkov;

Predchádzanie depresiám a samovraždám

13. vyzýva členské štáty, aby implementovali medziodvetvové programy na predchádzanie 
samovraždám podporujúce zdravý životný štýl, obmedzujúce rizikové faktory a 
poskytujúce pomoc ľuďom, ktorí sa pokúsili o samovraždu, a rodinám tých, ktoré spáchali 
samovraždu;

14. vyzýva členské štáty, aby vytvorili regionálne informačné siete medzi zdravotníckymi 
pracovníkmi, používateľmi služieb, ich rodinami, ich vzdelávacími zariadeniami 
a pracoviskami spolu s miestnymi organizáciami a verejnosťou, ktorých cieľom je 
obmedziť depresie a samovražedné správanie;

Duševné zdravie mládeže a duševné zdravie vo vzdelávacom procese

15. vyzýva členské štáty, aby poskytovali pomoc zamestnancom škôl pri vytváraní zdravého 
ovzdušia, budovaní vzťahov medzi školami, rodičmi, poskytovateľmi zdravotníckych 
služieb a spoločnosťou s cieľom posilňovať sociálne začleňovanie mladých ľudí;

16. vyzýva členské štáty, aby organizovali podporné programy pre rodičov, najmä pre 
znevýhodnené rodiny;

17. zdôrazňuje potrebu plánovania zdravotníckeho systému, ktoré vyhovuje odborníkom 
v oblasti služieb duševného zdravia pre deti a dospievajúcu mládež;

18. navrhuje, aby sa problematika duševného zdravia zapracovala do študijných programov 
všetkých zdravotníckych pracovníkov a aby sa zabezpečili podmienky na trvalé 
vzdelávanie a odbornú prípravu v tomto odvetví;

Duševné zdravie na pracovisku

19. vyhlasuje, že pracovisko má ústredné postavenie pri sociálnom začleňovaní ľudí 
s problémami duševného zdravia, a požaduje pomoc pri ich prijímaní do práce, pri 
umiestňovaní v zariadeniach, pri rehabilitácii a pri návrate do práce s dôrazom na 
začleňovanie najslabších skupín;

20. vyzýva zamestnávateľov, aby podporovali zdravé pracovné ovzdušie, pričom by mali 
venovať pozornosť pracovnému stresu, čo sú hlavné príčiny duševných porúch na 
pracovisku, a aby tieto príčiny odstraňovali;

21. podnecuje zamestnávateľov, aby v rámci ich stratégií v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci prijímali programy na podporu citového a duševného blaha ich 
zamestnancov, a vyzýva Komisiu, aby rozširovala pozitívne modely zverejňovaním týchto 
programov na internete;
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22. vyzýva členské štáty, aby zabezpečovali, že ľudia, ktorí majú nárok na nemocenské dávky 
či dávky v invalidite z dôvodu problémov duševného zdravia, nie sú zbavovaní práva na 
prístup k zamestnaniu a že nestratia dávky súvisiace s ich postihnutím/chorobou len čo si 
nájdu nové zamestnanie;

Duševné zdravie starších ľudí

23. vyzýva členské štáty, aby prijímali vhodné opatrenia na zlepšenie a udržanie vysokej 
kvality života pre starších ľudí, na podporu zdravého a aktívneho starnutia účasťou na 
živote spoločnosti vrátane včasnej prípravy na odchod do dôchodku;

24. zdôrazňuje potrebu výskumu v oblasti prevencie a starostlivosti vo vzťahu 
s neurodegeneratívnymi poruchami a inými duševnými chorobami súvisiacimi s vekom;

25. berie na vedomie potrebu vyhodnocovania komorbidity starších ľudí a potrebu školenia 
zdravotníckych pracovníkov s cieľom rozširovať poznatky o potrebách starších ľudí 
s problémami duševného zdravia;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v kontexte otvorenej metódy koordinácie v oblasti 
sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania vypracovali usmernenia na dlhodobú 
opatrovateľskú starostlivosť s cieľom zabraňovať zlému zaobchádzaniu so staršími 
ľuďmi;

Boj proti stigmatizácii a sociálnemu vyčleňovaniu

27. požaduje organizovanie informačných a osvetových kampaní pre verejnosť 
prostredníctvom médií, internetu, škôl a pracovísk na zameraných na podporu citového 
zdravia, na rozširovanie vedomostí o najčastejších symptómoch depresie 
a samovražedných tendencií, na destigmatizáciu duševných porúch a na propagáciu 
včasného vyhľadania pomoci a na podporu aktívneho začleňovania ľudí trpiacimi 
problémami duševného zdravia;

28. zdôrazňuje rozhodujúce postavenie médií pri zmene vnímania duševných chorôb 
a požaduje vypracovanie európskych usmernení na zodpovedné informovanie o duševnom 
zdraví médiami;

29. vyzýva členské štáty, aby podporovali posilňovanie organizácií, ktoré zastupujú 
používateľov služieb a opatrovateľov s cieľom zjednodušiť ich účasť na formulovaní 
a implementovaní politiky a na všetkých fázach výskumu v oblasti duševného zdravia;

30. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských 
štátov a európskej kancelárii WHO.



PE414.223v01-00 8/12 PR\747000SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Duševné zdravie ovplyvňuje náš každodenný život a je faktorom, ktorý prispieva k prosperite, 
solidarite a sociálnej spravodlivosti. Naopak duševné choroby uberajú na kvalite ľudského života 
a života rodín a spôsobujú náklady, ktoré zaťažujú zdravotnícke odvetvie a systémy sociálneho 
zabezpečenia, ako aj hospodárske, vzdelávacie, poisťovnícke a trestnoprávne systémy.   
V súčasnosti sa rozširuje osveta o tom, že bez duševného zdravia neexistuje zdravie ako také.  
Zamyslime sa len nad týmito skutočnosťami:  
 každý štvrtý človek aspoň raz za život prekoná určitú formu duševnej poruchy,  

 depresia je jednou z najčastejších porúch, postihuje každú šiestu ženu v Európe a odhaduje sa, 
že do roku 2020 bude najčastejšou chorobou vo vyspelom svete a druhou najčastejšou 
príčinou invalidity,

 v EÚ sa každoročne spácha 59000 samovrážd, z ktorých 90 % možno pripísať na vrub 
duševným poruchám,  

 slabé a okrajové skupiny, ako napríklad nezamestnaní, migranti, postihnuté osoby, 
zneužívané osoby a osoby užívajúce psychoaktívne látky, sú náchylnejšie na problémy s 
duševným zdravím, 

 v starnúcej Európe sa čoraz častejšie vyskytujú neurodegeneratívne poruchy.  

Potrebujeme preto spoločný prístup k problémom, ktoré prináša duševné zdravie, pretože sa týka 
nás všetkých.  V skutočnosti sa však k duševným poruchám nepristupuje s rovnakou vážnosťou 
ako a telesnému zdraviu.  

Medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely, čo sa týka problémov, štruktúr a prijatých 
politík, ale väčšina presunula dôraz z izolácie a ochrany ľudí s duševnými poruchami na ich 
liečbu.  V mnohých prípadoch však došlo k tejto zmene bez plánovania, bez primeraných zdrojov 
a kontrolných mechanizmov a často na úkor rozpočtov.

A tak ľudia s poruchou duševného zdravia a ich rodiny aj naďalej trpia sociálnym vylúčením a 
diskrimináciou, a to napriek lepším možnostiam liečby a vývoju v psychiatrickej starostlivosti.

Ak sa majú dosiahnuť ciele sociálnej súdržnosti a hospodárskeho rastu v dlhodobo udržateľnom 
horizonte, je jasné, že treba podporovať dobré duševné zdravie.  Táto skutočnosť sa na úrovni EÚ 
premietla do akčných programov nielen v oblasti verejného zdravia, ale aj vo výskume, v 
nediskriminačnej liečbe, zamestnanosti a vo vzdelávaní. 

Rok 2006 bol pre duševné zdravie míľnikom.  Po ministerskej konferencii WHO o duševnom 
zdraví Komisia vydala zelenú knihu s názvom Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva - k 
stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu, ktorou sa začala diskusia o prostriedkoch na 
zlepšovanie prístupu k duševným chorobám a podporu duševného zdravia.
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Parlament vo svojom uznesení prijatom v roku 2006 o zlepšovaní duševného zdravia 
obyvateľstva vyjadril podporu tomuto prístupu s úmyslom zvýrazniť duševné zdravie ako prioritu 
a vytvoriť príležitosti na spoločné riešenie problémov. 

Európska konferencia na tému Spoločne za duševné zdravie a blaho v Bruseli v dňoch 12. - 13. 
júna 2008, ktorá vypracovala Európsky pakt duševného zdravia a blaha bola signálom odhodlania 
členských štátov prijať rozhodnutie o opatreniach na zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva 
v rámci medziodvetvovej stratégie, ktorá by siahala nad rámec zdravotníckeho odvetvia a bola by 
všeobecnejšie zameraná na zabezpečenie vyššej úrovne sociálnej ochrany, duševného zdravia a 
blaha v oblasti vzdelávania a zamestnania. 

V pakte sa navrhuje najmä sústredenie poznatkov a osvedčených postupov, aby sa spoločne 
vypracovali odporúčania na opatrenia v kľúčových oblastiach sociálneho a hospodárskeho života. 
Na zvýšenie efektívnosti paktu sa naplánovali viaceré tematické konferencie a vypracovalo sa 
tiež päť konsenzuálnych dokumentov v spolupráci s národnými ministerstvami, vedcami a 
výskumníkmi. 

Správa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Súčasný návrh môže by užitočným nástrojom uskutočnenia potrebných zmien v oblasti 
duševného zdravia.

Správa obsahuje viaceré všeobecné odporúčania na podporu duševného zdravia a blaha 
obyvateľstva, na boj proti stigmatizácii, diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu, na posilnenie 
preventívnych opatrení a svojpomoci a na poskytovanie podpory a primeranej liečby ľuďom s 
problémami duševného zdravia, ich rodinám a opatrovateľom. Obsahuje aj osobitné odporúčania 
v piatich prioritných oblastiach, ktoré určil európsky pakt. 

Týmito oblasťami sú:

 predchádzanie samovraždám a depresiám,
 duševné zdravie mládeže a duševné zdravie vo vzdelávacom procese,

 duševné zdravie na pracovisku,
 duševné zdravie starších ľudí,

 boj proti stigmatizácii a sociálnemu vylúčeniu.

Predchádzanie samovraždám a depresiám
Spravodajkyňa sa nazdáva, že predchádzanie depresiám a samovraždám si vyžaduje realizáciu 
medziodvetvových programov zameraných na podporu zdravého životného štýlu, znižovanie 
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rizikových faktorov, akým je napríklad jednoduchý prístup k liekom, drogám a zneužívanie 
alkoholu, a na poskytovanie pomoci osobám, a na ich monitorovanie, ktoré sa pokúsili o 
samovraždu a pre rodiny osôb, ktoré spáchali samovraždu. Tieto programy musia objasniť, že 
depresia je liečiteľná porucha a samovražda je skutok, ktorému možno predísť.  V tejto súvislosti 
je spravodajca presvedčený, že v záujme poskytovania informácií a podpory svojpomoci je 
dôležité vytvoriť siete na miestnej úrovni.

Duševné zdravie mládeže a duševné zdravie vo vzdelávacom procese

Cieľ, t.j. podiel mládeže na trvalo udržateľnom rozvoji, môžeme dosiahnuť len vtedy, keď budú 
mladí ľudia fyzicky a duševne zdraví a dostatočne vybavení vedomosťami a zručnosťami, ktoré 
získali vďaka vysokej úrovni vzdelávania a odbornej prípravy. 

Vaša spravodajkyňa zastáva názor, že treba prijať opatrenia na vytvorenie koordinovaných a 
integrovaných služieb, ktoré budú štruktúrované okolo mladých ľudí, ich rodín, sociálnych 
partnerov a zúčastnených strán z oblasti školstva a zdravotníctva zastupujúcich všetky vekové 
skupiny.  Vyzýva preto členské štáty, aby organizovali programy na podporu rodičov a aby 
poskytovali podporu pracovníkom v školách pri vytváraní zdravej školskej klímy. Zdôrazňuje 
tiež, že treba poskytovať špecializované služby duševného zdravia deťom a dospievajúcej 
mládeži, a navrhuje, aby sa duševné zdravie stalo súčasťou študijných programov všetkých 
zdravotníckych pracovníkov.  

Duševné zdravie na pracovisku
Podmienky na pracovisku zohrávajú významnú úlohu pre duševné zdravie obyvateľstva. Zlé 
podmienky, medzi ktoré patrí demotivujúce správanie vedúcich pracovníkov, nedostatočná 
komunikácia, obťažovanie, hluk, pracovné zaťaženie a nedostatočná bezpečnosť na pracovisku, 
môžu zvyšovať stres, prispievať k vývoju duševných porúch a spôsobovať, že pracovníci 
odchádzajú do predčasného dôchodku alebo do invalidného dôchodku.
Nezamestnanosť a neistý príjem zároveň zvyšujú riziko prepuknutia duševných porúch a 
zhoršujú možnosti prístupu k základným lekárskym zásahom v oblasti duševného zdravia. 
S cieľom podporovať duševné zdravie na pracovisku a zlepšovať hospodársku výkonnosť EÚ 
vaša spravodajkyňa vyzýva zamestnávateľov, aby realizovali postupy, ktoré podporia duševné 
zdravie na pracovisku s cieľom ponúkať lepšie pracovné miesta. Vaša spravodajkyňa vyzýva aj 
na prehĺbenie a rozšírenie iniciatív na integrovanie osôb s problémami s duševným zdravím na 
pracovisko prostredníctvom ich náboru, umiestňovania v zariadeniach, rehabilitácie a návratu na 
pracovný trh za rovnakých podmienok ako zdravých osôb. Ďalej je dôležité, aby Komisia 
ponúkala možnosť na zverejňovanie a aktualizáciu opatrení, ktoré zamestnávatelia prijali s 
cieľom zabezpečiť citovú a duševnú pohodu svojich zamestnancov.

Duševné zdravie starších ľudí
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Riziko vzniku určitých duševných porúch sa zvyšuje s vekom a okrem Alzheimerovej choroby sú 
časté aj iné problémy, ako napríklad depresia, stres a psychotické poruchy. V tomto kontexte 
treba starších občanov považovať za hlavnú cieľovú skupinu pri podpore duševného zdravia. 
Starostlivosťou o starších ochraňujeme právo na dôstojné a aktívne starnutie a zabezpečujeme 
sociálnu súdržnosť. Vaša spravodajkyňa podporuje opatrenia na zvyšovanie kvality života 
starších osôb. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať výskumu mechanizmov a príčin vzniku 
neurodegeneratívnych porúch a ďalších duševných chorôb, ako aj ich prevencii a starostlivosti. 
Takisto treba vyhodnocovať komorbiditu a odbornú prípravu zdravotníckeho personálu z tohto 
hľadiska, pretože prístup presahujúci viaceré disciplíny je v zložitých situáciách, ktoré sú spojené 
s problémami duševného zdravia, veľkým prínosom.

Boj proti stigmatizácii a sociálnemu vyčleňovaniu
Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že európska stratégia podpory duševného zdravia by sa mala 
vypracovať z hľadiska vedomostnej spoločnosti. To okrem iného znamená, že európske 
spoločnosti by mali jasne chápať otázky duševného zdravia, poznať rozsah problému v 
súčasnosti, dynamiku tohto procesu a význam ich podielu pri vytváraní podmienok na 
vypracúvanie integrovaných možností riešenia.

Vychádzajúc z presvedčenia, že informovanie by sa malo začať v školách a rozširovať do iných 
oblastí života, vaša spravodajkyňa navrhuje, aby sa organizovali informačné kampane za
znižovanie stigmatizácie a diskriminácie, za lepšiu liečbu duševných porúch prostredníctvom 
včasnej diagnostiky, intervencie a jej účinného riadenia, a za preklenovanie medzier medzi 
fyzickým a duševným zdravím. Vaša spravodajkyňa zároveň zdôrazňuje, že používatelia služieb
a ich rodiny by sa mali podieľať na vývoji a realizácií politík, aby služby boli lepšie prispôsobené 
potrebám a dostupnejšie.

Hlavné priority činnosti na európskej úrovni 
Vaša spravodajkyňa s cieľom podporovať duševné zdravie a blaho obyvateľstva
 vyzýva na spoluprácu medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi, miestnymi a regionálnymi 

orgánmi a sociálnymi partnermi v piatich prioritných oblastiach uvedených v európskom 
pakte, 

 navrhuje vytvorenie konzultačnej platformy na monitorovanie a koordinovanie 
implementácie európskeho paktu a žiada Komisiu o predloženie záverov konferencií, ktoré sa 
uskutočnia v kontexte vykonávania paktu, 

 zdôrazňuje potrebu vytvorenia európskeho akčného plánu duševného zdravia a blaha občanov 
a potrebu vypracovať vhodné indikátory duševného zdravia s cieľom zlepšiť vyhodnocovanie 
potrieb na úrovni členských štátov a EÚ, 

 požaduje optimálne využívanie dostupných zdrojov Spoločenstva a členských štátov na 
podporu duševného zdravia prostredníctvom financovania výskumu prevencie, nových 
štruktúr dobrej starostlivosti a účinnej liečby duševných chorôb a programov začleňovania do 
pracovného trhu,

 zdôrazňuje potrebu poskytovania vysokokvalitných, dostupných, efektívnych a univerzálnych 
služieb duševného zdravia,
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 žiada o to, aby sa kládol dôraz na odbornú prípravu všetkých osôb na kľúčových postoch 
súvisiacich s duševným zdravím, 

 žiada o prístup k dostatočnému vzdelávaniu, odbornej príprave a k zamestnaniu pre osoby s 
problémami duševného zdravia a o vytvorenie podporujúceho a priaznivého prostredia počas 
života, pričom by sa mal klásť mimoriadny dôraz na najslabšie skupiny obyvateľstva.
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