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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá Zelenou knihu a návrh Komise na vytvoření strategie EU v oblasti duševního zdraví; 
souhlasí s názorem, že duševní zdraví populace v Evropské unii lze zásadním způsobem 
zlepšit; souhlasí s tím, že toto zlepšení je důležité pro sociální spravedlnost a pro sociálně-
ekonomický rozvoj obyvatelstva EU;

2. zdůrazňuje, že existuje mnoho druhů duševních nemocí; s každou z nich souvisejí jiné pot
řeby a každá vyžaduje jiné formu podpory;

3. bere v úvahu, že spolu se zařízeními pro léčbu duševních nemocí by tam, kde to bude mo
žné, měla být přijata opatření, která by aktivovala příslušné mechanismy prevence du
ševních nemocí; v tomto kontextu se domnívá, že je nutné zaznamenávat sociální, 
environmentální i jiné faktory, které by mohly být příčinou duševní nevyrovnanost či du
ševní nemoci občanů EU;

4. doporučuje, aby každá strategie v oblasti duševního zdraví brala v potaz sociálně-
ekonomické a kulturní rozdíly studovaného obyvatelstva;

5. vítá, že Zelená kniha uznává, že duševní zdraví obyvatelstva je ovlivňováno sociálními a 
environmentálními faktory, jako jsou osobní zkušenost, podpora rodiny a společnosti,
životními podmínkami, jako jsou chudoba, životní podmínky ve velkoměstech a izolace na 
venkově a pracovními podmínkami, jako jsou pracovní nejistota, nezaměstnanost a dlouhá
pracovní doba; zdůrazňuje, že duševní poruchy jsou jedním z hlavních důvodů předčasného 
odchodu do důchodu a invalidního důchodu;

6. vítá sociální iniciativy v rámci sociální politiky a politiky zaměstnanosti, které prosazují
zamezení diskriminace duševně nemocných, zařazení lidí s duševním postižením do spole
čnosti a prevenci stresu na pracovišti;

zdůrazňuje, že poskytování služeb v oblasti duševního zdraví mimo ústavní zařízení a 7.
zavedení služeb v rámci systému primární zdravotní péče může podpořit zařazení duševně
nemocných do společnosti;

poznamenává, že jako první priorita při boji s duševními chorobami je v Zelené knize 8.
uvedeno poskytování účinných a vysoce kvalitních služeb v oblasti duševního zdraví a lé
čby formou lékařských zákroků a psychologické pomoci, což znamená, že musí být k 
dispozici vhodná infrastruktura a dostatečné finanční zdroje; domnívá se však, že hlavní
prioritou v boji s duševními chorobami by měl být stejný přístup jako při podpoře du
ševního zdraví a prevenci duševních chorob; má za to, že léčba nemůže nahradit sociální
faktory, které jsou obecně odpovědné za zachování zdraví ve společnosti; domnívá se, že 
je třeba klást větší důraz na prevenci duševních chorob prostřednictvím sociálních a 
environmentálních opatření přístupných jedincům s duševními nemocemi, která odpovídají
opatřením popsaným v oddíle 6.1 Zelené knihy;
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zdůrazňuje, že pacienti trpící duševními nemocemi by měli mít přístup ke všem stávajícím 9.
formám léčby, které by mohly zlepšit jejich zdravotní stav, bez ohledu na sociální či 
ekonomické faktory; proto žádá členské státy, aby zajistily, že pacienti mají přístup ke v
šem formám léčby duševních nemocí a že tyto léčby jsou hrazeny ze systému zdravotního
pojištění; žádá členské státy, aby zajistily ochrannou síť zdravotní péče pro ty občany, na 
které se vnitrostátní systém zdravotního pojištění nevztahuje; doporučuje, aby se členské
státy ujistily, že jsou na pracovištích uplatňovány zásady bezpečnosti a zdraví při práci, jež
se výslovně věnují podpoře duševního zdraví i prevenci, rozpoznání a léčbě deprese a 
prevenci sebevražd a aby označily a podpořily pracoviště, kde jsou zaměstnanci zvláště
vystaveni riziku duševních poruch;

domnívá se, že dobré pracovní podmínky přispívají k duševnímu zdraví a že by proto 10.
podniky měly mít připravené programy zaměřené na pomoc zaměstnancům, u kterých by 
se mohly projevit duševní nemoci nebo kteří již nemocemi trpí;

domnívá se, že by členské státy měly aktivně podporovat školení a zaměstnávání11.
zdravotnických odborníků;

domnívá se, že může být nutná finanční pomoc pro ty, kteří se osobně starají o osoby s du12.
ševními nemocemi; domnívá se, že je zapotřebí také podpora svépomocných skupin;

domnívá se, že v kontextu prevence a odpovídající péče není vězení vhodným prostředím 13.
pro osoby trpící duševními nemocemi a že by proto měla být aktivně podporována 
alternativní řešení;

domívá se, že s ohledem na to, že policejní úředníci mohou jednat s osobami vykazujícími 14.
známky duševní nemoci, měli by být o této možnosti informováni v rámci školení;

vítá, že Zelená kniha v oddíle 6.1 uznává význam podpory duševního zdraví a prevence du15.
ševních nemocí pro zlepšení duševního zdraví obyvatelstva EU; domnívá se, že by mělo 
být uděláno vše pro vytvoření udržitelných mezisektorových vazeb zahrnujících
multisektorové a multidisciplinární přístupy;

volá po opatřeních, která by bojovala se stigmatizací osob s duševními nemocemi, s 16.
nedodržováním jejich lidských práv a s jejich diskriminací a která by aktivně podporovala 
zařazení těchto osob do společnosti; domnívá se, že pacienti s duševními nemocemi, 
rodiny a opatrovníci jsou hlavními partnery při rozvoji služeb na pracovišti a ve spole
čnosti; zdůrazňuje význam získávání informací v rámci školení na pracovišti; domnívá se, 
že pacienti s duševními nemocemi, rodiny a opatrovníci jsou hlavními partnery při rozvoji
služeb, a proto naléhá na to, aby bylo posíleno jejich postavení a jejich účast na veškerém 
plánování a chodu služeb;

zdůrazňuje zásadní roli zaměstnavatelů při přijímání a zaměstnávání jedinců s duševními17.
poruchami a roli EU v boji se stigmatizací a diskriminací jedinců s duševními poruchami; 
poznamenává, že rámcová směrnice 2000/78/ES o rovném zacházení v zaměstnání a ve 
výkonu povolání stanoví rámec pro prevenci diskriminace na základě postižení a musí být 
plně uplatňována; považuje za zásadní, aby bylo ve všech členských státech na duševní
nemoci nahlíženo stejně jako na postižení.
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poznamenává, že podle Zelené knihy existují mezi různými členskými státy značné18.
nerovnosti, pokud jde o počet sebevražd; domnívá se, že je třeba přezkoumat sociálně-
ekonomické, environmentální a zdravotní faktory odpovědné za tuto nerovnost a rovněž
vliv těchto faktorů na duševní zdraví obyvatelstva; doporučuje, aby členské státy poskytly 
podporu sdružením jedinců s duševními poruchami a poruchami chování a jejich rodinám, 
aby hodnotily a zasazovaly se o politiky a programy, které omezují stupeň stigmatizace a 
vyloučení ze společnosti a aby prováděly programy veřejné informovanosti s cílem zlepšit
znalosti veřejnosti o příčinách, příznacích a možnostech léčby duševních poruch;

poznamenává, že by měly být stanoveny podmínky týkající se použití dostupných nástrojů19.
Společenství, jako je sedmý rámcový program pro výzkum, k rozvoji možností výzkumu a 
podpory výzkumu v oblasti duševního zdraví v EU;

připomíná Komisi, že ohroženi jsou rovněž lidé s postižením a chronickými nemocemi a že 20.
zejména potřebují pomoc při předcházení vzniku deprese a jiných duševních stavů;

domnívá se, že používání nátlaku při léčbě duševních nemocí se značně míjí účinkem; 21.
souhlasí s tím, že povinná nemocniční a/nebo skupinová péče by měla být využita pouze v 
případech, kdy selhaly méně omezující, dobrovolné způsoby léčby; zdůrazňuje, že do 
postupů a procedur souvisejících s povinnou hospitalizací a léčbou je třeba zahrnout ú
činné mechanizmy zaručující dodržování základních lidských práv; naléhá na to, aby se od 
léčby v ústavních zařízeních přešlo ke skupinové péči;

domnívá se rovněž, že zvýšení informovanosti veřejnosti, sociálních partnerů a jiných 22.
odpovědných orgánů o poruchách duševního zdraví, o jejich prevenci a o možnostech 
jejich léčby a podpora začleňování duševně nemocných jedinců a jedinců s postižením do 
pracovního života může vést k lepším přijetí a pochopení těchto jedinců ze strany spole
čnosti;

věří, že s ohledem na význam duševního zdraví pro osobní, rodinné i sociální blaho a ve 23.
shodě s doporučeními WHO a ILO musí být podpoře duševního zdraví v rámci národních 
zdravotních systémů přiznán větší význam;

věří, že je nutné věnovat více prostředků na podporu duševního zdraví formou preventivní24.
výzkumné činnosti zejména z hlediska stárnoucího obyvatelstva EU a z hlediska častějšího
výskytu neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova 
choroba;

upozorňuje na rostoucí medikalizaci životních situací, kdy jsou stále více určité životní25.
situace chápány jako onemocnění a jako takové léčeny;

konstatuje, že odpovědnost za organizaci a financování zdravotní péče včetně zdravotní pé26.
če poskytované duševně nemocným je plně v kompetenci národních vlád;

zdůrazňuje, že duševní zdraví je zdravotním a současně sociálním problémem; rovněž zd27.
ůrazňuje, že rostoucí výskyt duševních onemocnění spolu se zlepšujícími se, ale finančně
nákladnými možnostmi jejich léčby, je velkou výzvou pro národní systémy sociálního 
zabezpečení;
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upozorňuje na velké rozdíly ve výdajích na duševní zdraví v jednotlivých členských 28.
státech, a to jak v absolutní výši, tak v relaci s výdaji na zdravotní péči celkem;

v souvislosti se strategií EU v oblasti zaměstnanosti zdůrazňuje vliv duševního zdraví na 29.
zaměstnanost a současně vliv nezaměstnanosti na stav duševního zdraví občanů;

zdůrazňuje potřebu lepší informovanosti obyvatel v oblasti duševního zdraví a velký30.
význam včasného odhalení někdy těžko identifikovatelných duševních onemocnění pro 
omezení jejích zdravotních, sociálních i ekonomických dopadů;

domnívá se, že je potřeba zabývat se důkladně výzkumem, aby se vysvětlily stávající31.
rozdíly v organizaci a poskytování zdravotní a sociální péče pro osoby trpící duševními
poruchami a také rozdílné výsledky této péče; domnívá se, že k provádění takového 
výzkumu je potřebná jednotná definice a metodologie a že základními charakteristickými
rysy péče o duševně nemocné musí být kvalita, diferenciace, komplexnost a kontinuita; 
domnívá se, že zdravotnické a sociální instituce, které tyto požadavky nesplňují, by se nem
ěly podílet na poskytování zdravotní péče;

domnívá se, že péče o duševně nemocné musí být důsledně budována tak, aby 32.
nedocházelo ke  zbytečným nebo neodůvodněným dlouhodobým hospitalizacím 
nemocných, jejichž chorobu lze léčit v kvalifikovaně vedených ambulantních zařízeních; 
domnívá se, že je vždy třeba zajistit terapeutické využití komunikace se sociálním zázemím 
nemocného, zajišťovat pro něj sociální služby a užitečný program, který směřuje k 
maximálnímu sociálnímu a pracovnímu uplatnění nemocného, a že z tohoto důvodu by m
ěly členské státy vyčlenit prostředky potřebné k podpoře samostatného bydlení a zam
ěstnání osob, jejichž stav to dovoluje, a zajistit  trvalou adekvátní sociální a zdravotní péči 
pro ostatní nemocné.
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