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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta zelenú knihu a návrh Komisie vytvoriť stratégiu duševného zdravia pre EÚ; súhlasí s 
názorom, že duševné zdravie obyvateľstva EÚ by sa mohlo značne zlepšiť; súhlasí s 
názorom, že zlepšenie je dôležité pre sociálnu spravodlivosť a sociálno-hospodársky 
rozvoj obyvateľstva EÚ;

2. zdôrazňuje, že existuje veľa druhov duševných chorôb, ktoré spôsobujú rôzne potreby a 
vyžadujú rôzne typy podpory;

3. domnieva sa, že kde je to možné, malo by sa spolu so zariadeniami na liečenie duševne 
chorých vytvoriť podmienky na uvedenie príslušných mechanizmov prevencie duševných 
porúch do činnosti; v tejto súvislosti sa domnieva, že je nevyhnutné zaznamenať sociálne, 
environmentálne a ostatné faktory, ktoré by mohli byť zdrojom duševnej nestálosti či 
choroby pre občanov EÚ;

4. odporúča, aby každá stratégia v oblasti duševného zdravia brala do úvahy sociálno-
hospodárske a kultúrne rozdiely obyvateľstva, ktorého sa výskum týka;

5. víta skutočnosť, že zelená kniha uznáva, že sociálne a environmentálne faktory ako osobná
skúsenosť, rodina a sociálna podpora, životné podmienky, ako napr. chudoba, život vo ve
ľkomestách and izolácia na vidieku a pracovné podmienky, ako napr. neistota 
zamestnania, nezamestnanosť a dlhá pracovná doba zohrávajú úlohu pri duševnom zdraví
ľudí; zdôrazňuje, že duševné poruchy sú jednou z príčin predčasného odchodu do 
dôchodku a invalidných dôchodkov;

6. víta sociálne iniciatívy v rámci sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, ktoré podporujú
nediskriminačnú liečbu duševne chorých jedincov, sociálnu integráciu jedincov s duševným 
postihnutím a predchádzanie stresu na pracovisku;

7. poukazuje na to, že odinštitucionalizovanie služieb duševného zdravia a zriadenie služieb v 
rámci primárneho systému zdravotnej starostlivosti môžu podporiť sociálnu integráciu;

8. konštatuje, že zelená kniha definuje v boji proti duševným chorobám ako prioritu 
poskytovanie účinných a vysoko kvalitných služieb v oblasti duševného zdravia a jeho lie
čby prostredníctvom zdravotných zákrokov a zákrokov v psychologickej oblasti, čo 
znamená, že musí byť k dispozícii vhodná infraštruktúra a finančné zdroje; je však toho 
názoru, že priorita v boji proti duševným chorobám by mala byť taká istá ako pri podpore 
duševného zdravia a predchádzaní duševným chorobám; domnieva sa, že liečba nemôže 
prebrať úlohu sociálnych faktorov, ktoré vo všeobecnosti udržujú zdravie spoločnosti; je 
toho názoru, že by sa mal klásť väčší dôraz na predchádzanie duševným chorobám 
prostredníctvom opatrení v sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré sú dostupné du
ševne chorým, tak ako to opisuje časť 6.1 zelenej knihy;



PE 369.909v03-00 4/7 AD\610498SK.doc

SK

9. poukazuje na to, že pacienti trpiaci duševnými chorobami by mali mať prístup k všetkým 
existujúcim liečbam, ktoré môžu zlepšiť ich zdravotný stav, bez ohľadu na sociálne a 
hospodárske faktory; preto žiada členské štáty, aby zaistili, že všetky dostupné liečebné
metódy v oblasti duševného zdravia budú pacientom dostupné a hradené zdravotným 
poistením; žiada členské štáty, aby zaistili účinnú pomoc pri zdravotnom ošetrení pre tých 
občanov, ktorí nie sú zahrnutí do národných systémov poistenia; odporúča členským 
štátom, aby zaručili existenciu stratégií v oblasti zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ktoré sa vzťahujú výslovne na podporu duševného zdravia a na jeho prevenciu, ako aj 
identifikáciu a riadenie depresie a prevenciu samovraždy a aby identifikovali a podporovali 
pracoviská, kde sú zamestnanci zvlášť ohrození duševnými chorobami;

10. domnieva sa, že dobré pracovné podmienky prispievajú k duševnému zdraviu, a preto by 
mali spoločnosti vytvoriť stratégie na podporu pracovníkov, u ktorých sa duševné choroby 
môžu objaviť alebo ktorí už duševnými chorobami trpia;

11. domnieva sa, že členské štáty by sa mali aktívne venovať školeniu a umiestňovaniu 
profesionálnych pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti;

12. domnieva sa, že finančná podpora môže byť nevyhnutná pre tých, ktorí osobne opatrujú
ľudí s duševnou chorobou; domnieva sa, že je potrebná aj podpora pre svojpomocné
skupiny;

13. domnieva sa, v súvislosti s prevenciou a zvláštnou starostlivosťou nie je väzenie vhodným 
prostredím pre duševne chorých, a že by sa mali aktívne hľadať iné možnosti;

14. je toho názoru, že na základe skutočnosti, že policajti môžu prísť do styku s ľuďmi, u 
ktorých sa prejavujú známky duševnej choroby, mali by byť v rámci výcviku o týchto 
okolnostiach informovaní;

15. víta skutočnosť, že zelená kniha v časti 6.1 uznáva dôležitosť podpory duševného zdravia 
a prevencie duševných chorôb pre zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva EÚ; je 
presvedčený, že by sa malo vyvinúť všetko úsilie s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľné
medzisektorové prepojenia vrátane multisektorových a multidisciplinárnych prístupov;

16. požaduje opatrenia na boj proti stigmatizácii ľudí postihnutých duševnou chorobou a proti 
porušovaniu ľudských práv a diskriminácii týchto ľudí a opatrenia na aktívnu podporu ich 
sociálneho začlenenia; považuje užívateľov, rodiny a opatrovateľov za hlavných partnerov 
v rozvoji služieb na pracovisku a v spoločenstve; zdôrazňuje dôležitosť informačného 
školenia na pracovisku; považuje užívateľov, rodiny a opatrovateľov za hlavných 
partnerov v rozvoji služieb, a preto vyzýva k posilneniu ich postavenia a ich účasti vo v
šetkých aspektoch plánovania a vedenia služieb;

17. v súvislosti s jednotlivcami s vlastnou skúsenosťou s duševnými chorobami zdôrazňuje 
nevyhnutnú úlohu zamestnávateľov pri ich nábore a udržaní si a úlohu EÚ v boji proti ich 
stigmatizácii a diskriminácii; poznamenáva, že rámcová smernica o zamestnanosti 
2000/78/ES poskytuje základ na prevenciu proti diskriminácii na základe postihnutia a je 
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potrebné ju plne vykonať; považuje za nevyhnutné, aby bola duševná choroba považovaná
vo všetkých členských štátoch za zdravotnú nespôsobilosť;

18. poznamenáva, že podľa zelenej knihy existujú veľké rozdiely v miere samovrážd v 
jednotlivých členských štátoch; je toho názoru, že by sa mali preskúmať sociálno-
hospodárske a zdravotné faktory, ktoré sú príčinou týchto rozdielov, ako aj dôsledky 
týchto faktorov na duševné zdravie obyvateľov; odporúča členským štátom poskytnúť
podporu sieťam ľudí s duševnými poruchami a poruchami správania a ich rodinám, posúdi
ť a obhájiť stratégie a programy, ktoré znižujú mieru stigmatizácie a sociálneho vylúčenia
a realizovať verejné informačné programy na zlepšenie vedomostí obyvateľstva týkajúcich
sa príčin, symptómov a možností liečby duševne chorých;

19. okrem toho poznamenáva, že by mali byť stanovené podmienky týkajúce sa použitia 
dostupných nástrojov Spoločenstva, ako napr. siedmeho rámcového programu pre 
výskum, na rozvoj možností výskumu a podporu výskumu duševného zdravia v EÚ;

20. pripomína tiež Komisii, že invalidné osoby a chronicky chorí sú zraniteľní a potrebujú
osobitnú podporu, aby sa predišlo vzniku depresie a iných chorobných duševných stavov;

21. je presvedčený, že použitie nátlaku je pri liečení duševných chorôb výrazne 
kontraproduktívne; súhlasí s názorom, že povinná hospitalizácia a/alebo skupinová terapia
by mala byť riešením iba ak zlyhali menej reštriktívne dobrovoľné možnosti; zdôrazňuje 
skutočnosť, že účinné mechanizmy rešpektovania základných ľudských práv musia byť sú
časťou procesov a postupov v súvislosti s povinnou hospitalizáciou a liečbou; vyzýva na 
prechod od hospitalizácie k skupinovej terapii;

22. domnieva sa tiež, že zvyšovanie informovanosti verejnosti, sociálnych partnerov 
a ostatných zodpovedných orgánov o duševných chorobách, možnostiach ich prevencie a 
liečby a podpora integrácie duševne chorých a postihnutých jednotlivcov do pracovného 
života môže viesť k ich lepšiemu prijatiu a pochopeniu zo strany spoločnosti;

23. verí, že cieľu podpory duševného zdravia sa musí v rámci národných zdravotných 
systémov prisúdiť vyššia priorita s ohľadom na jeho vplyv na blahobyt osôb, rodín a celej 
spoločnosti a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a 
Medzinárodnej organizácie práce (ILO),

24. je presvedčený, že je nevyhnutné venovať viac zdrojov na podporu duševného zdravia 
prostredníctvom preventívnych výskumných činností, predovšetkým z hľadiska starnutia  
obyvateľstva EÚ a s ním spojeného častejšieho výskytu neurodegeneratívnych porúch ako 
napr. Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby;

25. upozorňuje na rastúcu medikalizáciu životných situácií, keď sú určité životné situácie 
čoraz častejšie chápané ako choroba a ako také sú liečené;

26. konštatuje, že zodpovednosť za organizáciu a financovanie zdravotnej starostlivosti 
vrátane zdravotnej starostlivosti o duševne chorých, je plne v kompetencii národných vlád;
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27. zdôrazňuje, že duševné zdravie je zdravotným a súčasne sociálnym problémom; ďalej 
zdôrazňuje, že rastúci výskyt duševných chorôb spolu so zlepšujúcimi sa, ale finančne 
nákladnými možnosťami ich liečby je veľkou výzvou pre národné systémy sociálneho 
zabezpečenia;

28. upozorňuje na veľké rozdiely vo výdavkoch na duševné zdravie v jednotlivých členských 
štátoch, a to tak v absolútnej výške, ako aj v pomere k výdavkom na zdravotnú
starostlivosť celkom;

29. v súvislosti so stratégiou zamestnanosti EÚ zdôrazňuje vplyv duševného zdravia na 
zamestnanosť a súčasne vplyv nezamestnanosti na stav duševného zdravia občanov;

30. zdôrazňuje potrebu lepšej informovanosti obyvateľstva v oblasti duševného zdravia a ve
ľký význam včasného odhalenia často ťažko identifikovateľných duševných chorôb pre 
obmedzenie ich zdravotných, sociálnych a ekonomických dôsledkov;

31. je toho názoru, že je potrebný dôkladný výskum, ktorý by objasnil existujúce rozdiely v 
organizovaní a poskytovaní lekárskej a sociálnej starostlivosti o duševne chorých ľudí, ako 
aj rozdielne výsledky tejto starostlivosti; ďalej sa domnieva, že na to, aby sa mohol takýto 
výskum realizovať, sú nevyhnutné jednotné definície a metodika a že základnými 
charakteristikami starostlivosti o duševne chorých musí byť kvalita, diferenciácia, 
komplexnosť a kontinuita; je toho názoru, že zdravotnícke a sociálne inštitúcie, ktoré nesp
ĺňajú spomínané požiadavky, by sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemali podieľa
ť;

32. je toho názoru, že starostlivosť o duševne chorých musí byť dôsledne budovaná tak, aby 
nedochádzalo k zbytočným a neodôvodneným dlhodobým hospitalizáciám pacientov, 
ktorých chorobu je možné liečiť v kvalifikovane vedených ambulantných zariadeniach; 
domnieva sa, že je vždy potrebné zaistiť terapeutické využitie komunikácie so sociálnym 
zázemím pacienta a poskytnúť pacientovi sociálne služby a užitočný program zameraný na 
maximalizáciu jeho sociálneho a pracovného uplatnenia; z tohto dôvodu sa domnieva, že
členské štáty by mali vyčleniť prostriedky potrebné na pomoc pri financovaní
samostatného bývania a zamestnania pre vhodných pacientov a na poskytovanie stálej 
primeranej sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre ostatných pacientov;
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