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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi žaliąja knyga ir Komisijos pasiūlymu steigti ES psichikos sveikatos strategiją;
pritaria, kad ES gyventojų psichikos sveikata gali tapti žymiai geresnė; pritaria, kad šis 
gerinimas yra svarbus socialinio teisingumo ir ES gyventojų socialinės ir ekonominės 
gerovės stiprinimo požiūriu;

2. yra daug psichikos ligų, kurios sukelia skirtingus poreikius ir reikalauja skirtingos 
pagalbos;

3. mano, kad, kuriant psichikos ligų gydymo priemones, turi būti sukurtos sąlygos 
įgyvendinti patikimą psichikos negalios prevencijos mechanizmą, kai tai yra įmanoma; šiuo 
požiūriu yra svarbu identifikuoti socialinius, aplinkos ir kitus veiksnius, kurie gali turėti 
įtakos Europos žmonių psichikos nestabilumui arba ligoms;

4. kiekviena psichikos sveikatos strategija turi remtis moksliniais tyrimais ir atsižvelgti į
socialinius ekonominius ir kultūrinius gyventojų skirtumus;

5. džiaugiasi, kad žaliojoje knygoje pripažįstama, kad psichikos ligai turi įtakos tiek 
socialiniai ir aplinkos veiksniai asmeninė patirtis, šeima, socialinė parama ir gyvenimo s
ąlygos, skurdas, gyvenimas dideliuose miestuose ir izoliacija kaimo vietovėse, taip pat  
darbo sąlygos – darbo vietos neužtikrintumas, bedarbystė, ilgos darbo valandos; pabrėžia, 
kad psichikos sutrikimai yra dažniausia ankstyvo išėjimo į pensiją ir neįgalumo pensijų prie
žastis;

6. pritaria socialinės ir užimtumo politikos socialinėms iniciatyvoms skatinti žmonių, turinčių
psichikos sveikatos problemų, nediskriminavimą, psichikos negalią turinčių žmonių
integracijai ir streso darbo vietoje prevencijai;

7. pažymi, kad psichiatrijos ligoninių panaikinimas ir tokių paslaugų teikimas pirminiuose 
sveikatos priežiūros centruose gali padėti asmeniui socialiai integruotis;

8. pažymi, kad kaip didžiausias prioritetas gerinant psichikos sveikatą žaliojoje knygoje 
numatomos veiksmingos ir kokybiškos psichinės sveikatos ir gydymo paslaugos taikant 
medicininę ir psichologiškai pagrįstą intervenciją, o tai reiškia, kad turi būti sukurta 
tinkama infrastruktūra ir skirta pakankamai finansinių išteklių; tačiau tiki, kad didžiausias 
prioritetas kovojant su psichikos ligomis yra požiūris, kuriuo vadovaujamasi palaikant 
psichikos sveikatą ir vykdant psichikos ligų prevenciją; mano, kad socialinių veiksnių, nuo 
kurių apskritai priklauso visuomenės sveikata, negalima pakeisti medicininiu gydymu; tiki, 
kad turėtų būti labiau pabrėžiama psichikos ligų prevencija socialinėmis ir aplinkos 
intervencijomis, nurodytomis žaliosios knygos 6.1 skyriuje, prieinamomis prastos psichikos 
sveikatos žmonėms;
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9. pažymi, kad sergantieji psichikos ligomis, nepaisant socialinių ar ekonominių faktorių, turi 
turėti galimybę naudotis visais esamais gydymo būdais, kurie gali pagerinti jų sveikatos b
ūklę; todėl prašo valstybes nares užtikrinti, kad visi egzistuojantys gydymo būdai būtų
prieinami ligoniams ir už juos mokėtų sveikatos draudimas; prašo valstybes nares u
žtikrinti, kad žmonės, kurie nėra apdrausti valstybiniu draudimu, galėtų saugiai naudotis 
gydymu; rekomenduoja valstybėms narėms užtikrinti, kad darbo vietos sveikatos ir 
saugumo politika akivaizdžiai remtų psichikos sveikatą, taip pat spręstų depresijos 
prevencijos, nustatymo ir valdymo bei savižudybių prevencijos klausimus, nustatytų tas 
darbo vietas, kuriose darbuotojams ypač gresia susirgti psichikos ligomis, ir juos remtų;

10. mano, kad geros darbo sąlygos prisideda prie psichikos sveikatos ir todėl įmonės turi 
vykdyti tokią darbo vietos politiką, kuri padėtų dirbantiesiems, kuriems gali išsivystyti arba 
kurie jau serga psichikos ligomis;

11. mano, kad valstybės narės turi aktyviai spręsti sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir 
įdarbinimo klausimus;

12. mano, kad būtina finansiškai remti tuos, kurie rūpinasi psichiškai sergančių žmonių
asmeniniu pajėgumu; mano, kad taip pat reikia remti savigalbos grupes;

13. mano, kad prevencijos ir tinkamos priežiūros politika turi apimti ir kalėjimus, nes kalėjimo 
sąlygos nėra pritaikytos tiems, kurių bloga psichikos sveikata ir turi būti aktyviai ieškoma 
alternatyvų;

14. atsižvelgiant į tai, kad policininkai savo darbe gali susidurti su psichikos ligomis sergan
čiais žmonėmis, mokymas, kaip dirbti tokiais atvejais, turi būti policininkų mokymo dalimi;

15. sveikina faktą, kad žaliosios knygos 6.1 skyriuje pripažįstama psichikos sveikatos rėmimo 
ir blogos psichikos sveikatos prevencijos, gerinant ES gyventojų psichikos sveikatą, 
svarba; mano, kad turi būti dedamos visos pastangos sukurti tvarų ryšį tarp sektorių, 
įtraukiant įvairių sektorių ir įvairių disciplinų metodus;

16. ragina imtis priemonių, kurios padėtų kovoti su gėdos jausmu, žmogaus teisių pažeidimais 
ir diskriminacija psichikos ligą turinčių asmenų atžvilgiu, ir veiksmingai skatintų socialinę
integracija; pacientus, jų šeimas ir juos gydančius darbuotojus laiko pagrindiniais 
partneriais kuriant psichiatrijos paslaugų darbo vietoje ir bendrijoje sistemą; pabrėžia 
informacijos skleidimo ir mokymo apie psichikos sveikatą darbo vietoje svarbą; pacientus, 
jų šeimas ir juos gydančius darbuotojus laiko pagrindiniais partneriais kuriant psichiatrijos 
paslaugų sistemą, todėl ragina suteikti jiems galimybę dalyvauti sprendžiant visus paslaugų
kūrimo ir teikimo klausimus;

17. pabrėžia ypač svarbų darbdavių, kai įdarbina ir kai pas juos dirba blogos psichikos 
sveikatos žmonės, vaidmenį ir ES vaidmenį kovojant su gėdos jausmu ir diskriminacija, su 
kuriais susiduria blogos psichikos sveikatos žmonės; pažymi, kad direktyva 2000/78/EB, 
nustatanti vienodų sąlygų taikymo užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 
suteikia galimybę užkirsti kelią neįgaliųjų diskriminacijai, todėl turi būti iki galo 
įgyvendinta; mano, kad labai svarbu, kad visos valstybės narės blogą psichikos sveikatą
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laikytu neįgalumu;

18. pažymi, kad, kaip teigiama žaliojoje knygoje, esama didelių neatitikimų tarp savižudybių
skaičių skirtingose valstybėse narėse; mano, kad turėtų būti ištirti socialiniai ir sveikatos 
veiksniai, lemiantys šiuos skirtumus; rekomenduoja valstybėms narėms suteikti galimybę
blogos psichikos sveikatos arba turintiems elgsenos sutrikimų žmonėms bei jų šeimoms su
žinoti ir pasinaudoti gėdos jausmo ir socialinės atskirties mažinimo priemonėmis ir 
programomis; įgyvendinti visuomenės informavimo programas, kuriomis siekiama 
visuomenei suteikti daugiau žinių apie psichikos sutrikimų priežastis, simptomus ir 
gydymo būdus;

19. pažymi, kad turi būti nustatytos naudojimosi Bendrijos priemonėmis, pavyzdžiui, Septint
ąja mokslinių tyrimų pagrindų programa, sąlygos kuriant tyrimų pajėgumus ir remiant 
psichikos sveikatos ES tyrimus;

20. primena Europos Komisijai, kad negalią turintys arba chroniškomis ligomis sergantys 
žmonės yra pažeidžiami ir jiems ypač reikia pagalbos, kad būtų galima užkirsti kelią
besivystančiai depresijai ir kitiems psichikos negalavimams;

21. tiki, kad gerinant psichikos sveikatą, prievarta gali duoti priešingų rezultatų; pritaria, kad 
privalomas stacionarus ir (arba) bendruomenėje veikiančių institucijų gydymas turėtų būti 
taikomas tik tuo atveju, jei kiti savanoriški alternatyvūs gydymo būdai nebuvo sėkmingi;
pabrėžia, kad nustatant privalomo gydymo procesą ir tvarką, turi būti numatyti veiksmingi 
mechanizmai, kaip nepažeisti pagrindinių žmogaus teisių; ragina atsisakyti psichiatrijos 
ligoninių ir pabrėžia psichiatrijos institucijų bendruomenės pagrindu svarbą.

22. taip pat mano, kad didėjant visuomenės, socialinių partnerių ir kitų atsakingų institucijų
suvokimui apie psichikos sveikatą, daugėjant prevencijos ir gydymo būdų, sudarant 
palankesnes darbo sąlygas žmonėms su bloga psichikos sveikata ir neįgaliesiems gerės jų
priėmimas ir supratimas visuomenėje.

23. mano, kad pagal PSO ir Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijas ir atsižvelgiant į
psichikos sveikatos įtaką žmogaus, šeimos ir socialinei gerovei, tikslui - gerinti psichikos 
sveikatą - turi būti rasta daug svarbesnė vieta nacionalinėse sveikatos sistemose;

24. mano, kad, atsižvelgus į senėjančią Europos visuomenę (o senyvo amžiaus žmonėms da
žniau nustatoma neurodegeneracinių sutrikimų, pavyzdžiui, Alshaimerio arba Parkinsono 
ligos), būtina skirti daugiau lėšų psichikos sveikatai, kuriai gerinti reikia mokslinių tyrimų, 
remti;

25. pabrėžia didėjančią medicinos įtaką, todėl vis daugiau įvairių žmogaus būsenų laikoma 
ligomis ir skiriamas gydymas;

26. pažymi, kad atsakomybę už sveikatos, įskaitant ir psichikos sveikatą, priežiūros 
organizavimą ir finansavimą turi prisiimti tik šalių vyriausybės;

27. pabrėžia, kad psichikos sveikata yra tiek sveikatos, tiek socialinės sferos klausimas; did
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ėjantis psichikos susirgimų skaičius ir atsirandantys geresni, bet brangesni, jų gydymo b
ūdai yra didžiulis iššūkis šalių socialinės apsaugos sistemoms;

28. pabrėžia, kad valstybių narių išlaidos psichikos sveikatai yra nevienodos: skiriasi tiek 
bendros išlaidos psichikos sveikatai, tiek sveikatos priežiūros išlaidų dalis, skirta psichikos 
sveikatai;

29. atsižvelgdamas į Europos užimtumo strategiją pabrėžia, kad psichikos sveikata turi įtakos 
užimtumui, o nedarbas turi įtakos žmonių psichikos sveikatai;

30. pabrėžia, kad visuomenė turi būti geriau informuota apie psichikos sveikatą, ir kad siekiant 
sumažinti psichikos ligų socialinę ir ekonominę įtaką bei įtaką sveikatai, labai svarbu laiku 
nustatyti dažnai labai sunkiai diagnozuojamas psichikos ligas;

31. mano, kad reikia atlikti kruopščius mokslinius tyrimus siekiant išsiaiškinti medicininės ir 
socialinės blogos psichikos sveikatos žmonių priežiūros organizavimo ir vykdymo 
ypatumus bei šios priežiūros rezultatus. Mano, kad norint atlikti tokius mokslinius tyrimus, 
būtina suvienodinti terminus ir metodologiją. Vykdant priežiūrą turi būti užtikrinta kokybė, 
diferenciacija, kompleksiškumas ir tęstinumas. Medicinos ir socialinės įstaigos, negalinčios 
to užtikrinti, laikomos netinkamai pasirengusiomis ir negalinčiomis teikti sveikatos prieži
ūros paslaugų;

32. mano, kad blogos psichikos sveikatos žmonių priežiūra turi būti organizuojama taip, kad b
ūtų išvengta nebūtino ir nepagrįsto stacionarinio gydymo tų ligonių, kurie gali būti gydomi 
nestacionarinio gydymo įstaigose prižiūrint kvalifikuotiems specialistams. Visada būtina u
žtikrinti, kad kaip terapijos priemonė bus naudojama galimybė ligoniui bendrauti su 
socialine aplinka, gauti socialines paslaugas ir tai bus veiksminga programa siekiant 
padidinti ligonio socialinį ir darbingumo potencialą. Dėl šios priežasties valstybės narės turi 
sukurti reikalingus fondus, iš kurių būtų remiamas pagerėjusios sveikatos žmonių
savarankiškas gyvenimas ir įsidarbinimas bei remiama kitų ligonių nuolatinė atitinkama 
socialinė ir sveikatos priežiūra.
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