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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje Zieloną Księgę oraz wniosek w sprawie opracowania strategii 
UE dotyczącej zdrowia psychicznego; zgadza się, że zdrowie psychiczne ludności UE 
mogłoby zostać znacznie polepszone;

2. z zadowoleniem przyjmuje uznanie w Zielonej Księdze faktu, iż czynniki społeczne i 
środowiskowe takie jak, osobiste doświadczenia, rodzina, wsparcie społeczne oraz 
warunki bytowe, jak również czynniki genetyczne mają znaczenie w przypadku chorób 
psychicznych;

3. odnotowuje fakt, że Zielona Księga traktuje jako najważniejszy priorytet zapewnienie 
skutecznych, wysokiej jakości usług na rzecz zdrowia psychicznego oraz usług 
leczniczych poprzez działania medyczne; wyraża przy tym przekonanie, że w walce ze 
złym stanem zdrowia psychicznego należy zastosować priorytetowo takie samo podejście 
jak we wspieraniu zdrowia psychicznego oraz w zapobieganiu chorobom psychicznym; 
uważa, że opieka medyczna nie może zastąpić czynników społecznych, które zapewniają 
ogólnie dobry stan zdrowia społeczeństwa; wyraża przekonanie, że należałoby położyć 
większy nacisk na zapobieganie chorobom zdrowia psychicznego poprzez działania 
społeczne i środowiskowe, jak te opisane w sekcji 6.1 Zielonej Księgi;

4. odnotowuje, iż zgodnie z Zieloną Księgą istnieją znaczne różnice w liczbie samobójstw 
pomiędzy różnymi Państwami Członkowskimi; uważa, że należy zbadać społeczne i 
zdrowotne wskaźniki odpowiedzialne za te różnice;

5. wyraża przekonanie, że stosowanie przymusu w leczeniu chorób psychicznych przynosi 
skutki zupełnie przeciwne do zamierzonych; zgadza, się że przymusowa hospitalizacja 
psychiatryczna powinna mieć zastosowanie jedynie w przypadku, kiedy mniej 
rygorystyczne rozwiązania nie przyniosły pożądanego skutku; podkreśla konieczność 
włączenia w proces i procedury przymusowego umieszczania w ośrodkach 
psychiatrycznych i przymusowego leczenia skutecznych mechanizmów na rzecz 
poszanowania praw podstawowych.


