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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības vesel
ības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu un Komisijas priekšlikumu izstrādāt ES stratēģiju par garīgo 
veselību; piekrīt, ka ES iedzīvotāju garīgo veselību var ievērojami uzlabot; piekrīt, ka šī
uzlabošana ir svarīga ES iedzīvotāju sociālajam taisnīgumam un sociālekonomiskajai attīst
ībai;

2. norāda, ka ir daudz garīgo slimību veidu, kam ir dažādas vajadzības un kas prasa dažāda 
veida atbalstu;

3. uzskata, ka vienlaicīgi ar materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu garīgo slimību ārstēšanai 
jāparedz arī atbilstīgu mehānismu aktivizēšanu, lai pēc iespējas nepieļautu garīgās attīstības 
traucējumu rašanos; šajā sakarā uzskata, ka ir būtiski apzināt tos sociālos, vides un citus 
faktorus, kuri varētu radīt cēloņus ES iedzīvotāju garīgā līdzsvara vai veselības trauc
ējumiem; 

4. iesaka, ka visās stratēģijās garīgās veselības jomā jāņem vērā aprūpējamo iedzīvotāju soci
ālekonomiskās un kultūras atšķirības; 

5. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā atzīto, ka tādiem sociālajiem un vides faktoriem kā personīgā
pieredze, ģimene, sociālais atbalsts un dzīves apstākļi, tostarp, nabadzība, dzīve lielpilsētās 
vai nošķirtos lauku rajonos, kā arī darba apstākļi, tostarp nedrošība, bezdarbs un garš
darba laiks, ir nozīme cilvēku garīgajā veselībā; uzsver, ka garīgās veselības traucējumi ir 
viens no iemesliem priekšlaicīgai pensionēšanai un invaliditādes pensijām;

6. atzinīgi vērtē sociālās politikas un nodarbinātības politikas iniciatīvas veicināt nediskrimin
ējošu attieksmi pret personām ar garīgām slimībām, personu ar garīgo invaliditāti sociālo 
integrāciju un spriedzes novēršanu darbavietās;

7. norāda, ka atteikšanās no stacionārās aprūpes garīgās veselības pakalpojumu jomā un 
pakalpojumu nodrošināšana primārās veselības aprūpes sistēmā var sniegt atbalstu soci
ālajai integrācijai;

8. atzīmē — Zaļā grāmata paredz to, ka garīgo slimību apkarošanā galvenā prioritāte ir sniegt 
efektīvus un augstas kvalitātes garīgās veselības aprūpes un ārstniecības pakalpojumus, 
nodrošinot medicīnisku un psiholoģiski pamatotu ārstēšanu, kas nozīmē; ka jābūt 
pieejamai atbilstīgai infrastruktūrai un pietiekamiem finansiālajiem resursiem; tomēr 
uzskata, ka galvenajai prioritātei garīgo slimību apkarošanā ir jābūt vienādai attieksmei gan 
pret garīgās veselības atbalstu, gan garīgo slimību profilaksi; uzskata, ka medicīniskā apr
ūpe nevar aizstāt sociālos faktorus, kuri nosaka vispārējo sabiedrības veselību; uzskata, ka 
jāliek lielāks uzsvars uz garīgo slimību profilaksi, ietekmējot garīgi slimajiem pieejamos 
sociālos faktorus un vidi, kā noteikts Zaļās grāmatas 6.1 nodaļā;

9. norāda, ka garīgo slimību pacientiem jābūt piekļuvei visiem ārstniecības veidiem, neatkar
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īgi no sociālekonomiskajiem faktoriem; tāpēc aicina dalībvalstis nodrošināt, lai visi garīgo 
slimību ārstniecības veidi būtu gan pieejami pacientiem, gan iekļauti veselības apdrošinā
šanas shēmās; aicina dalībvalstis nodrošināt ārstniecības drošības tīklu tiem iedzīvotājiem, 
kas nav iekļauti valsts apdrošināšanas shēmās; iesaka dalībvalstīm nodrošināt tādu vesel
ības un drošības politiku darbavietā, kura noteikti pievērstos garīgās veselības veicināšanai 
un profilaksei, depresijas noteikšanai un ārstēšanai, kā arī pašnāvību profilaksei, kā arī
nodrošināt to, lai dalībvalstis noteiktu un atbalstītu tās darbavietas, kurās strādājošiem ir 
īpašs risks gūt garīgās veselības traucējumus;

10. uzskata, ka labi darba apstākļi dod ieguldījumu garīgajā veselībā un ka tādēļ uzņēm
ējsabiedrībām darba vietās jānodrošina to strādājošo atbalsts, kuriem var attīstīties garīgās 
veselības traucējumi vai kuri jau cieš no tām;

11. uzskata, ka dalībvalstīm aktīvi jārūpējas par veselības aprūpes speciālistu apmācību un nor
īkojumu darbā; 

12. uzskata, ka finansiālais atbalsts var būt nepieciešams tiem, kas individuāli rūpējas par gar
īgi slimajiem; uzskata, ka ir arī nepieciešams atbalsts pašiniciatīvas grupām; 

13. uzskata, ka profilakses un pienācīgas aprūpes ziņā cietums nav piemērota vide ar garīgaj
ām slimībām slimojošiem un ka aktīvi jāmeklē alternatīvas;

14. uzskata —ņemot vērā to, ka policijas ierēdņi var nonākt saskarē ar personām, kas uzrāda 
garīgās veselības traucējumu pazīmes, šādu apstākļu apzināšana jāiekļauj viņu apmācībā;

15. atzinīgi vērtē to, ka Zaļās Grāmatas 6.1 nodaļā atzīta garīgās veselības veicināšanas noz
īme un garīgo slimību profilakse ES iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanā; uzskata, ka j
āpieliek visas pūles, lai nostiprinātu ilgtspējīgas starpnozaru saites, iekļaujot daudznozaru 
un starpdisciplīnu pieejas;

16. aicina veikt pasākumus, lai apkarotu garīgi slimo izstumtību no sabiedrības un cilvēktiesību 
pārkāpumus un aktīvi veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā; uzskata pakalpojumu saņēm
ējus, viņu ģimenes un aprūpētājus par svarīgiem partneriem pakalpojumu attīstībā
darbavietās un sabiedrībā; uzsver, ka svarīga ir izpratnes veidošana darbavietā; uzskata 
pakalpojumu saņēmējus, viņu ģimenes un aprūpētājus par svarīgiem partneriem 
pakalpojumu attīstībā un tādēļ mudina dot viņiem iespēju un aicina pilnībā piedalīties visos 
pakalpojumu plānošanas un norises aspektos;

17. uzsver to, ka darba devējiem ir būtiska nozīme to personu pieņemšanā darbā un nodrošinā
šanā ar darbu, kam ir bijuši psihiskas dabas traucējumi, kā arī ES lomu, lai apkarotu to 
personu izstumtību no sabiedrības un diskrimināciju, kurām bijuši psihiskas dabas trauc
ējumi; atzīmē, ka Pamatdirektīva 2000/78/EK par nodarbinātību nodrošina pamatu, lai 
nepieļautu diskrimināciju saistībā ar invaliditāti, un tā pilnībā jāīsteno;  uzskata par vitāli 
svarīgu to, ka visās dalībvalstīs garīgās slimības uzskata par invaliditāti;

18. atzīmē, ka saskaņā ar Zaļo grāmatu starp dalībvalstīm ir ievērojamas atšķirības pašnāvību 
skaita ziņā; uzskata, ka jāizpēta šo atšķirību sociālekonomiskie, vides un veselības faktori, 
kā arī iepriekš minēto faktoru ietekme uz iedzīvotāju garīgo veselību; iesaka dalībvalstīm 
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sniegt atbalstu to iedzīvotāju grupām, kam ir psihiski un uzvedības traucējumi, kā arī viņu 
ģimenēm; novērtēt un atbalstīt tos darbības plānus un programmas, kas samazina izstumt
ību no sabiedrības un sociālo izolāciju, kā arī īstenot sabiedriskās informatīvās 
programmas, lai pilnveidotu sabiedrības zināšanas par garīgās veselības traucējumu cēlo
ņiem, simptomiem un ārstēšanas iespējām;

19. turklāt atzīmē, ka jāizvirza nosacījumi attiecībā uz pieejamo Kopienas instrumentu, piem
ēram, 7. pētniecības pamatprogrammas izmantošanu pētniecības iespēju attīstībā un 
atbalsta sniegšanā garīgās veselības pētniecībai Eiropas Savienībā;

20. atgādina arī Komisijai, ka personas ar invaliditāti un hroniskām slimībām ir mazāk aizsarg
ātas un tām jo īpaši ir nepieciešams atbalsts, lai nepieļautu depresijas un citu psihisku trauc
ējumu attīstību;

21. uzskata, ka piespiešanas metode ir ārkārtīgi nevēlama garīgo slimību ārstēšanā; piekrīt, ka 
obligāta stacionāra un/vai ambulatoriska slimnieka aprūpe jāveic tikai tad, ja mazāk ierobe
žojošas, brīvprātīgas alternatīvas nav bijušas iedarbīgas; uzsver, ka procesos un procedūr
ās, kas attiecas uz obligāto hospitalizāciju un ārstēšanu, jāiekļauj efektīvi mehānismi cilv
ēka pamattiesību ievērošanai; prasa uzsākt atteikšanos no stacionārās aprūpes un uzsver 
slimnieka ambulatoriskas aprūpes nozīmi; 

22. uzskata arī, ka sabiedrības, sociālo partneru un citu atbildīgo struktūru informētības 
palielināšana par garīgajām slimībām, to profilaksi un ārstēšanas iespējām, kā arī garīgi 
slimo un invalīdu integrācijas veicināšana darba dzīvē varētu radīt lielāku sabiedrības ieciet
ību un sapratni;

23. uzskata, ka dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās lielāka prioritāte jāpiešķir mērķim veicin
āt garīgo veselību, ņemot vērā tās netiešo ietekmi uz personas, ģimenes un sociālo labklāj
ību un saskaņā ar PVO un ILO ieteikumiem;

24. uzskata, ka ir nepieciešams vairāk līdzekļu veltīt garīgās veselības veicināšanai, veicot 
profilaktiskās pētniecības pasākumus, jo īpaši ņemot vērā ES iedzīvotāju vidējā vecuma 
palielināšanos, un attiecīgi tādu neirodeģeneratīvo traucējumu kā Alheimera un Parkinsona 
slimību biežākus gadījumus;

25. uzsver to, ka pieaug dzīves situāciju „medicinizēšana”, kad noteiktas dzīves situācijas tiek 
definētas par slimībām un attiecīgi ārstētas medicīniski;

26. atzīmē, ka atbildība par veselības aprūpes, tostarp garīgi slimo veselības aprūpes, organiz
āciju un finansēšanu ir vienīgi valstu valdību kompetence;

27. uzsver, ka garīgā veselība ir gan veselības jomas, gan sociāls jautājums; norāda arī, ka gar
īgo slimību gadījumu pieaugums, kā arī pilnveidotas, bet dārgas to ārstēšanas iespējas ir 
nopietns uzdevums valstu sociālās apdrošināšanas sistēmām;

28. uzsver, ka starp atsevišķām dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības garīgās veselības apr
ūpes izdevumu ziņā, gan to absolūtajā kopsummā, gan kopējo veselības aprūpes izdevumu 
proporcionālajā daļā;



PE 369.909v03-00 6/7 AD\610498LV.doc

LV

29. ņemot vērā ES nodarbinātības stratēģiju, uzsver garīgās veselības ietekmi uz nodarbināt
ību, kā arī bezdarba ietekmi uz cilvēku garīgās veselības stāvokli;

30. uzsver to, ka sabiedrībai jābūt labāk informētai par garīgās veselības jautājumiem un to, ka 
ļoti svarīgi ir laicīgi atklāt bieži vien grūti identificējamas garīgās slimības, lai ierobežotu to 
ietekmi uz veselību, kā arī sociālās un ekonomiskās sekas;

31. uzskata, ka ir nepieciešams veikt rūpīgu izpēti, lai izskaidrotu pastāvošās atšķirības garīgi 
slimo medicīniskās un sociālās aprūpes organizācijā un nodrošināšanā, kā arī šīs aprūpes at
šķirīgos rezultātus; uzskata — lai uzsāktu šādu izpēti, ir nepieciešamas vienotas definīcijas 
un metodoloģija, un garīgi slimo aprūpē noteicošajām īpašībām ir jābūt kvalitātei, atšķir
īgai pieejai, sarežģītībai un nepārtrauktībai; uzskata, ka tās medicīniskās un sociālās iest
ādes, kas neatbilst iepriekš minētajai kvalifikācijai, nedrīkst piedalīties veselības aprūpes 
nodrošināšanā;

32. uzskata, ka garīgi slimo aprūpei jābūt konsekventi organizētai tā, lai nepieļautu nevajadz
īgu vai neattaisnotu ilgtermiņa hospitalizāciju tiem slimniekiem, kuru slimību var ārstēt 
ambulatoriski kvalificēta personāla uzraudzībā; uzskata, ka vienmēr ir nepieciešams nodro
šināt saiknes ar slimnieka sociālā pamatojuma informāciju terapeitisko izmantošanu un 
sniegt slimniekam sociālos pakalpojumus un noderīgu programmu, kuras mērķis ir maksim
āli izmantot slimnieka sociālo un darba potenciālu; uzskata, ka šajā nolūkā dalībvalstīm j
ānodrošina nepieciešamais finansējums, lai piemērotajiem slimniekiem palīdzētu finansēt 
atsevišķu dzīvošanu un darbu, bet pārējiem nodrošinātu nepārtrauktu atbilstīgu sociālo un 
veselības aprūpi.
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PROCEDURE

Virsraksts Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana, veidojot Eiropas Savienības 
stratēģiju par garīgo veselību.
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