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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl psichikos sveikatos
(2008/2209(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgamas į ES aukščiausiojo lygio konferenciją „Dirbkime kartu siekiant psichikos 
sveikatos ir gerbūvio“, kuri vyko 2008 m. birželio 12–13 d. Briuselyje ir kurios metu buvo 
pasirašytas Europos psichikos sveikatos ir gerbūvio paktas,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. 
Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas“, (COM(2005)0484),  

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl gyventojų psichikos sveikatos 
gerinimo ir Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimo1, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. sausio 15 d. PSO Europos ministrų konferencijos deklaraciją dėl 
psichikos sveikatos Europoje keliamų uždavinių  ir sprendimų kūrimo,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose 
pabrėžiama kaip svarbu pašalinti didelį skirtumą sveikatos ir gyvenimo trukmės srityje, 
kuris egzistuoja valstybėse narėse, bei pažymima kaip svarbu vykdyti prevencinius 
veiksmus pagrindinių chroniškų neužkrečiamųjų ligų atžvilgiu,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Bendrijos 
darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos2, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 2, 13 ir 152 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

A. kadangi psichikos sveikata ir gerbūvis yra pagrindiniai asmenų ir visuomenės gyvenimo 
kokybės elementai bei yra esminiai ES Lisabonos strategijos tikslų bei persvarstytos 
tvarios plėtros strategijos elementai, 

B. kadangi ES strateginiuose dokumentuose buvo pabrėžta psichikos sveikatos svarba 
realizuojant šiuos tikslus ir poreikis šiais klausimais vykdyti praktines priemones,

C. kadangi pridėtinė Bendrijos psichinės sveikatos strategijos vertė pirmiausia susijusi su 
prevencija,
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D. kadangi psichinės sveikatos problemos yra plačiai paplitusios Europoje, kurioje vienas iš 
keturių asmenų turi psichinės sveikatos problemų bent jau kartą gyvenime, o netiesiogiai 
paliečiama žymiai daugiau asmenų,

E. kadangi lytis yra svarbus psichinės sveikatos aspektas,

F. kadangi savižudybės vis dar išlieka svarbia ankstyvos mirties priežastimi Europoje, o 
devyniais atvejais iš dešimties, prieš tai asmuo yra turėjęs psichinių sutrikimų, dažnai 
depresiją,

G. tačiau kadangi, vis dar trūksta supratimo ir investicijų skatinant psichinę sveikatą ir 
vykdant sutrikimų prevenciją bei trūksta paramos psichinės sveikatos problemų turintiems 
asmenims,

H. kadangi psichinių ligų visuomenei padaroma žala lygi 3–4 proc. valstybių narių BVP, o 
didžiausia šių išlaidų dalis tenka ne sveikatos sektoriui, pirmiausiai dėl  sistemingo 
nebuvimo darbe, negalėjimo dirbti ir ankstyvo išėjimo į pensiją,

I. kadangi socialiniai ir ekonominiai skirtumai didina psichinės sveikatos problemas, o 
psichinės sveikatos sutrikimai yra dažnesni pažeidžiamų grupių tarpe,

J. kadangi daugumoje Europos Sąjungos šalių nuo ilgalaikės stacionarios globos buvo 
pereita prie pagalbos gyvenant bendruomenėje; tačiau, kadangi šis procesas buvo 
vykdomas neatlikus reikalingo planavimo ir nepaskyrus reikalingų išteklių, neturint 
kontrolės mechanizmų ir dažnai buvo mažinamos biudžeto lėšos,

K. kadangi, fizinės ir psichinė sveikata yra vienodai svarbios ir tarp jų egzistuoja ryšys, 
psichinė sveikata dažnai lieka neištirta arba nepakankamai įvertinta ir jai nėra suteikiamas 
tinkamas gydymas,

L. kadangi, net jei depresija ir yra vienas dažniausių ir rimčiausių sutrikimų, kovos su ja 
priemonės dažnai yra nepakankamos; kadangi tik keletas valstybių narių įgyvendino 
prevencijos programas,

M. kadangi viso gyvenimo psichinės sveikatos pagrindai suformuojami pirmaisiais asmens 
gyvenimo metais, o psichiniai sutrikimai dažnai pasitaiko jaunų žmonių tarpe,

N. kadangi vis senesnių ES gyventojų tarpe vis dažniau pasitaiko neurodegeneracinių 
sutrikimų,

O. kadangi diskriminacija ir socialinė atskirtis, kurią patiria psichinės sveikatos problemų 
turintys žmonės bei jų šeimos, yra ne tik psichinio sutrikimo pasekmės, bet ir rizikos 
faktoriai, kurie trukdo jiems ieškoti paramos ir gydymo, 

P. kadangi valstybių narių tarpe egzistuoja didelių skirtumų psichinės sveikatos srityje,  

Q. kadangi moksliniais tyrimais yra gaunami nauji duomenys apie medicininius ir socialinius 
psichinės sveikatos aspektus; tačiau, kadangi vis dar egzistuoja didelių trūkumų,
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1. džiaugiasi dėl Europos psichinės sveikatos ir gerbūvio pakto bei dėl to, kad psichinė 
sveikata ir gerbūvis buvo pripažinti prioritetiniu veiksmų pagrindu;

2. ryžtingai pritaria kvietimui bendradarbiauti ir veikti ES institucijoms, valstybėms narėms, 
regioninėms ir vietos institucijoms bei socialiniams partneriams penkiose prioritetinėse 
gyventojų psichinės sveikatos ir gerbūvio skatinimo srityse, kovojant su stigmatizavimu 
ir socialine atskirtimi, stiprinant prevencinius veiksmus ir pagalbą sau bei psichinės 
sveikatos problemų turintiems asmenims ir jų šeimoms bei globėjams suteikiant paramą 
ir reikalingą gydymą;

3. ragina valstybes nares skatinti informuotumą apie geros psichinės sveikatos svarbą, ypač 
sveikatos priežiūros specialistų tarpe ir tikslinėse grupėse, pvz., tėvai, mokytojai, 
socialines ir teisines paslaugas teikiantys asmenys, darbdaviai, globėjai ir ypač visa 
plačioji visuomenė;

4. ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su Komisija ir Eurostatu, tobulinti žinias apie 
psichinę sveikatą ir apie ryšį tarp psichinės sveikatos ir sveiko gyvenimo, sukuriant 
mechanizmą, skirtą aiškiai, lengvai prieinamu ir suprantamu būdu keistis informacija ir ją 
platinti; 

5. ragina Komisiją pasiūlyti bendrus indikatorius, kuriais būtų galima geriau palyginti 
duomenis ir palengvinti pasikeitimą pažangiąja patirtimi bei bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių skatinant psichinę sveikatą;

6. mano, kad būtina atkreipti dėmesį į psichinių ligų prevenciją socialinės intervencijos 
pagalba, ypač susitelkiant ties labiausiai pažeidžiamomis grupėmis;

7. ragina ES pasinaudoti Septintosios bendrosios programos finansavimo priemonėmis 
vykdant daugiau mokslinių tyrimų psichinės sveikatos srityje;

8. ragina valstybes nares kaip galima geriau panaudoti turimus Bendrijos ir nacionalinius 
išteklius juos skiriant psichinės sveikatos skatinimui ir svarbesnes pareigas užimančių 
asmenų informuotumo bei mokymo programų organizavimui, skatinant ankstyvą 
diagnostiką, neatidėliotinus veiksmus ir tinkamą psichinės sveikatos problemų valdymą;

9. ragina valstybes nares psichinės sveikatos problemų turintiems asmenims suteikti prieigą 
prie tinkamo švietimo, mokymo ir užimtumo bei užtikrinti atitinkamą paramą, reikalingą 
jų reikmėms tenkinti;

10. pabrėžia aiškaus ir ilgalaikio planavimo poreikį, norint teikti aukštos kokybės, 
veiksmingas, prieinamas ir universalias psichinės sveikatos priežiūros paslaugas bei 
poreikį patvirtinti kriterijus nepriklausomoms organizacijoms stebėti; ragina pirminės 
sveikatos priežiūros specialistus ir psichinės sveikatos priežiūros specialistus geriau 
bendradarbiauti bei bendrauti, siekiant veiksmingai spręsti problemas, susijusias su 
psichine bei fizine sveikata;

11. ragina Komisiją pateikti teminių konferencijų rezultatus, kurios vyks siekiant įgyvendinti 
Europos paktą ir pasiūlyti „Europos veiksmų planą, skirtą piliečių psichinei sveikatai ir 
gerbūviui“;
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12. ragina įsteigti konsultacinę platformą, kuri būtų skirta Europos paktui įgyvendinti ir kurią 
sudarytų Komisijos, Tarybai pirmininkaujančios valstybės, Parlamento, PSO, paslaugų 
vartotojų, šeimų, globėjų, NVO ir mokslininkų atstovai;

Depresijos ir savižudybių prevencija

13. ragina valstybes nares įgyvendinti kelis sektorius apimančias programas, skirtas 
savižudybių prevencijai, skatinant sveiką gyvenimo būdą, mažinant rizikos faktorius ir 
teikiant paramą žmonėms, kurie bandė nusižudyti, o taip pat tokių asmenų šeimoms;

14. ragina valstybes nares, siekiant sumažinti depresijų ir savižudiško elgesio atvejų skaičių, 
kartu su vietos organizacijomis ir visuomene steigti sveikatos priežiūros specialistų , 
paslaugų vartotojų, jų šeimų, jų švietimo įstaigų ir darbo vietų regioninius informacijos 
tinklus;

Psichinė jaunimo sveikata bei psichinė sveikata švietimo procese

15. ragina valstybes nares suteikti paramą mokyklų darbuotojams, kuri reikalinga sveikam 
klimatui plėtoti ir kurti ryšius tarp mokyklos, tėvų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir 
bendruomenės, siekiant stiprinti jaunų žmonių socialinę integraciją; 

16. ragina valstybes nares organizuoti paramos tėvams programas, ypač sunkumų turinčioms 
šeimoms;

17. pabrėžia poreikį planuoti tokią sveikatos apsaugos sistemą, kuri atitiktų specialistų 
teikiamų psichinės sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir paaugliams poreikį;

18. siūlo, kad psichinės sveikatos klausimai būtų labiau įtraukti į visų sveikatos priežiūros 
specialistų studijų programas ir būtų pasiruošta nuolatiniam švietimui bei mokymams 
šiame sektoriuje;

Psichinė sveikata darbo vietoje

19. pareiškia, kad darbo vieta vaidina centrinį vaidmenį socialiai integruojant psichinės 
sveikatos problemų turinčius žmones ir ragina remti jų įdarbinimą, išsaugojimą, 
reabilitaciją ir grįžimą į darbą, ypatingą dėmesį atkreipiant į labiausiai pažeidžiamų grupių 
integraciją; 

20. ragina darbdavius skatinti sveiką darbo klimatą, kreipiant dėmesį į su darbu susijusį stresą, 
darbo vietos sukeliamas psichinių sutrikimų priežastis bei naikinti tokias priežastis;

21. ragina darbdavius, kaip savo sveikatos ir saugumo darbo vietoje strategijos dalį, patvirtinti 
programas, skirtas emociniam ir psichiniam darbuotojų gerbūviui skatinti ir ragina 
Komisiją skleisti teigiamus pavyzdžius, skelbiant tokias programas internete;

22. ragina valstybes nares užtikrinti, kad žmonėms, dėl psichinės sveikatos problemų 
turintiems teisę į pašalpą dėl ligos ar neįgalumo, nebūtų atimta teisė dirbti, o jie neprarastų 
tokios pašalpos jiems gavus naują darbą;

Pagyvenusių žmonių psichinė sveikata
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23. ragina valstybes nares patvirtinti atitinkamas priemones, skirtas patobulinti ir išlaikyti 
aukštą gyvenimo kokybę pagyvenusiems asmenims, skatinti sveikatą ir aktyvumą 
dalyvaujant bendruomenės gyvenime, įskaitant ankstyvą pasiruošimą pensijai;

24. pabrėžia poreikį vykdyti mokslinius tyrimus neurodegeneracinių susirgimų prevencijos ir 
gydymo srityje bei kitų su amžiumi susijusių psichinių susirgimų srityje;

25. atkreipia dėmesį į poreikį įvertinti pagyvenusių asmenų bendrą sergamumą ir poreikį 
apmokyti sveikatos priežiūros personalą, siekiant sustiprinti žinias apie psichinės 
sveikatos problemų turinčių pagyvenusių asmenų poreikius;

26. ragina Komisiją ir valstybes nares, vykdant atviro koordinavimo metodą socialinės 
apsaugos ir integracijos klausimais, sukurti slaugymo ir ilgalaikės globos gaires, siekiant 
išvengti netinkamo elgesio su pagyvenusiais asmenimis;

Kova su stigmatizavimu ir socialine atskirtimi

27. ragina surengti visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas 
visuomenės informavimo priemonėse ir internete, mokyklose ir darbo vietose, siekiant 
skatinti emocinę sveikatą, stiprinti žinias apie dažniausiai pasitaikančius depresijos ir 
tendencijos ir savižudybę simptomus, šalinti gėdos žymę nuo psichinių sutrikimų ir 
skatinti pagalbos ieškojimą ankstyvoje stadijoje bei aktyvią psichinių problemų turinčių 
asmenų integraciją;

28. pabrėžia ypač svarbų visuomenės informavimo priemonių vaidmenį keičiant supratimą 
apie psichines ligas ir ragina sukurti Europos atsakingo visuomenės informavimo 
priemonių vykdomo informavimo apie psichinę sveikatą, gaires; 

29. ragina valstybes nares remti organizacijų, kurios atstovauja paslaugų vartotojams ir 
globėjams, stiprinimą, siekiant palengvinti jų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant 
politiką visose mokslinių tyrimų psichinės sveikatos srityje, stadijose;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir PSO biurui Europoje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Psichinė sveikata turi poveikio mūsų kasdieniniam gyvenimui ir yra svarbus gerbūvio, 
solidarumo ir socialinio teisingumo veiksnys.  Priešingai, psichiniai susirgimai menkina žmonių 
ir jų šeimų gyvenimo kokybę, bei sukelia išlaidų, kurios sudaro naštą sveikatos sektoriui bei 
socialinėms, ekonominėms, švietimo, draudimo, baudžiamosioms bei teisinėms sistemoms.   
Šiuo metu vyrauja vis didesnis supratimas, kad be psichinės sveikatos negali egzistuoti jokia 
sveikata bendrai.  Reikia nepamiršti, kad:  
 vienas iš keturių asmenų bent kartą gyvenime patiria vieno ar kito pavidalo psichinį 

susirgimą,   
 depresija yra vienas iš labiausiai paplitusių susirgimų, kuriuo Europoje serga viena iš šešių 

moterų ir manoma, kad iki 2020 m. tai taps labiausiai paplitusia liga išsivysčiusiame 
pasaulyje ir antra pagal dažnumą neįgalumo priežastimi,

 Europos Sąjungoje kasmet įvykdoma apie 59000 savižudybių, iš kurių 90 proc. yra siejamos 
su psichiniais sutrikimais,   

 pažeidžiamos ir marginalizuotos grupės, kaip pvz. bedarbiai, migrantai, neįgalieji, 
išnaudojami asmenys bei psichoaktyvių medžiagų vartotojai yra labiau linkę turėti psichinės 
sveikatos problemų,

 vis didėjant Europos gyventojų amžiui, neurodegeneraciniai susirgimai tampa vis dažnesni.  

Todėl yra būtinas bendras požiūris į psichinės sveikatos keliamas problemas, nes tai visiems 
mums yra susirūpinimą keliantis klausimas.  Tačiau, faktas yra tai, kad psichiniai sutrikimai nėra 
laikomi tokiais pat rimtais kaip fizinės sveikatos sutrikimai.  

Nors valstybių narių tarpe egzistuoja didelių skirtumų tarp problemų, struktūrų ir patvirtintos 
politikos, dauguma iš jų nuo izoliacijos ir apsaugos perėjo prie žmonių, turinčių psichinių 
sutrikimų, globos ir gydymo. Tačiau, daugeliu atvejų šis pokytis buvo atliktas be planavimo, 
neturint pakankamų išteklių ir kontrolės mechanizmų ir dažnai mažinant finansavimą iš biudžeto.

Tuo pat metu, nepaisant tobulesnio gydymo ir pažangos psichiatrinės globos srityje, psichinės 
sveikatos problemų turintys asmenys ir jų šeimos ir toliau kenčia nuo socialinės atskirties ir 
diskriminacijos.

Poreikis skatinti gerą psichinę sveikatą yra akivaizdus, jei norima pasiekti ilgalaikių ir patvarių 
socialinės sanglaudos ir ekonomikos augimo tikslų. ES lygmeniu šis faktas buvo pripažintas 
veiksmų programose ne tik visuomenės sveikatos, bet ir mokslinių tyrimų, nediskriminuojančio 
elgesio, užimtumo ir švietimo srityse.

2005 m. psichinės sveikatos apsaugai buvo ypač svarbūs. Po PSO ministrų konferencijos 
psichinės sveikatos klausimais, Komisiją paskelbė Žaliąją knygą pavadinimu „Gyventojų 
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psichikos sveikatos gerinimas. Europos Sąjungos psichinės sveikatos strategijos kūrimas“, kuria 
buvo pradėtos diskusijos dėl požiūrio į psichinius susirgimus tobulinimo ir psichinio gerbūvio 
skatinimo.

Savo 2006 m. patvirtintoje rezoliucijoje dėl gyventojų psichinės sveikatos gerinimo, Parlamentas 
išreiškė savo paramą šiam požiūriui, kuris būtinas norint psichinę sveikatą padaryti prioritetiniu 
klausimu ir sukurti galimybes kartu reaguoti į kylančius iššūkius.

2008 m. birželio 12– 13 d. Briuselyje vykusi Europos konferencija  pavadinimu „Dirbkime kartu 
siekiant psichikos sveikatos ir gerbūvio“, kurios metu buvo pasirašytas Europos psichinės 
sveikatos ir gerbūvio paktas, tapo valstybių narių apsisprendimo priimti sprendimus dėl 
priemonių, skirtų gyventojų psichinės sveikatos tobulinimui tarpsektorinės strategijos apimtyje, 
ženklu. Šios priemonės turėtų išeiti vien tik už sveikatos sektoriaus ribų ir jomis būtų daugiau 
siekiama užtikrinti aukšto lygio socialinę apsaugą ir psichinę sveikatą bei gerbūvį švitimo ir 
darbo srityse.

Ypač paktu yra siūloma sutelkti žinias ir geriausią patirtį, siekiant bendrai sukusti priimtinas 
rekomendacijas, skirtas priemonėms svarbiausiose socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse 
vykdyti. Siekiant sustiprinti pakto veiksmingumą, buvo numatyta daugelis konferencijų šia tema 
ir bendradarbiaujant su valstybių ministrais, mokslininkais ir tyrinėtojais buvo paruošti penkti 
susitarimo dokumentai. 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonė

Dabartinis pasiūlymas gali tapti naudingu įrankiu psichinės sveikatos apsaugos sektoriuje 
atliekant reikalingus pokyčius. 

Pranešime pateikiama nemažai rekomendacijų, skirtų gyventojų psichinės sveikatos ir gerbūvio 
tobulinimui, kovai su stigmatizavimu, diskriminacija ir socialine atskirtimi, prevencinių veiksmų 
stiprinimui bei pagalbai sau, o taip pat dėl tinkamos paramos ir gydymo psichinės sveikatos 
problemų turintiems asmenims, jų šeimoms ir globėjams. Taip pat jame pateikiama specifinių 
rekomendacijų penkiose srityse, kurios Europos paktu buvo nustatytos kaip prioritetinės sritys. 

Tokios sritys yra:

 Depresijos ir savižudybių prevencija,
 Psichinė jaunimo sveikata bei psichinė sveikata švietimo procese,

 Psichinė sveikata darbo vietoje,
 Pagyvenusių žmonių psichinė sveikata,

 Kova su stigmatizavimu ir socialine atskirtimi.
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Depresijos ir savižudybių prevencija
Pranešėja mano, kad norint vykdyti depresijos ir savižudybių prevenciją yra būtina vykdyti 
tarpsektorines programas, kurios būtų sutelktos ties sveiko gyvenimo būdo skatinimu, rizikos 
faktorių mažinimu (pvz. nesunki prieiga prie vaistų, narkotikų, piktnaudžiavimas alkoholiu) ir 
suteikti paramą bei stebėti tokius žmones, kurie bandė nusižudyti bei nusižudžiusių asmenų 
šeimas, suteikiant aiškumą, kad depresija yra išgydoma, o nuo savižudybės galima apsaugoti. 
Atsižvelgiant į tai, pranešėja mano, kad yra svarbu vystyti tinklus vietos lygmeniu, siekiant teikti 
informaciją ir paramą pagalbai sau.

Psichinė jaunimo sveikata bei psichinė sveikata švietimo procese

Jaunimo dalyvavimo tvarioje plėtroje galima pasiekti tik jaunimas bus fiziškai ir psichiškai 
sveikas ir turės reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant aukšto lygio švietimą ir apmokymus. 

Pranešėja mano, kad būtina imtis priemonių, skirtų įkurti koordinuojamas ir integruotas 
paslaugas, paskirstytas tarp jaunų žmonių, jų šeimų, socialinių partnerių, švietimo ir sveikatos 
apsaugos srities dalyvių, apimant kiekvieną amžiaus grupę. Todėl, ji ragina valstybes nares 
organizuoti paramos tėvams programas ir teikti paramą mokyklos personalui, skatinant sveiką 
klimatą mokyklose. Taip pat ji pabrėžia poreikį teikti vaikams ir paaugliams psichinės sveikatos 
specialistų paslaugas ir siūlo į visų sričių sveikatos priežiūros specialistų rengimo programas 
įtraukti psichinės sveikatos discipliną.  

Psichinė sveikata darbo vietoje
Darbo sąlygos vaidina svarbų vaidmenį gyventojų psichinei sveikatai. Tokie veiksniai kaip 
netinkama administravimo technika, komunikacijos trūkumas, priekabiavimas, triukšmas, darbo 
krūvis ir saugumo darbe trūkumas gali sukelti didelį stresą, prisidėti prie psichinių sutrikimų ir 
paskatinti darbuotojus išeiti į ankstyvą pensiją arba palikti darbą dėl invalidumo.
Tuo pat metu, bedarbystė ir užtikrintų pajamų trūkumas didina psichinių sutrikimų atsiradimo 
riziką ir riboja galimybes gauti būtiniausią medicininę paramą psichinės sveikatos srityje.
Siekiant  skatinti psichinę sveikatą darbo vietoje ir didinti ES ekonominį našumą, pranešėja 
ragina darbuotojus taikyti metodus, kuriais užtikrinama gera psichinė sveikata darbo vietoje, 
siekiant pasiūlyti geresnės kokybės darbo vietas. Pranešėja taip pat ragina gilinti ir plėsti 
iniciatyvas, skirtas psichinės sveikatos problemų turintiems asmenims integruoti, juos įdarbinant, 
išlaikant darbe, reabilituojant ir lygiomis sąlygomis pakartotinai integruojant į darbo rinką. Be to, 
svarbu, kad Komisija pasiūlytų galimybę skelbti ir atnaujinti priemones, kurias darbuotojai 
pritaikė, siekiant užtikrinti emocinį ir psichinį savo darbuotojų gerbūvį.

Pagyvenusių žmonių psichinė sveikata
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Pavojus susirgti tam tikra psichine liga didėja kartu su amžiumi ir be Alzhaimerio susirgimo, 
dažni tokie susirgimai kaip depresija, stresas bei psichozės. Atsižvelgiant į tai, pagyvenusius 
žmones būtina laikyti pagrindine tiksline grupe, kurios atveju reikia skatinti psichologinį gerbūvį.
Rūpinantis pagyvenusiais žmonėmis, apsaugoma jų teisė į orų ir aktyvų senėjimą bei užtikrinama 
socialinė sanglauda. Pranešėja siūlo remti priemones, skirtas pagyvenusių žmonių gyvenimo 
kokybei gerinti. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į mokslinius tyrimus neurodegeneracinių 
susirgimų mechanizmų ir jų priežasčių, o taip pat kitų psichinių ligų srityje. Taip pat tyrimus dėl 
tokių ligų prevencijos ir gydymo. Taip pat būtina įvertinti  bendrą sergamumą ir mokyti sveikatos 
priežiūros srityje dirbantį personalą šiuo klausimu, nes tarpdisciplininis požiūris į sudėtingas su 
psichiniais susirgimais siejamas situacijas suteiktų didelės pridėtinės vertės.

Kova su stigmatizavimu ir socialine atskirtimi
Pranešėja mano, kad Europos masto strategija skirta psichinės sveikatos skatinimui turėtų būti 
vystoma remiantis žinių visuomene. Tai reiškia, kad, inter alia, visuomenė Europoje turėtų gauti 
aiškų supratimą apie psichinės sveikatos koncepciją, tikslų supratimą apie šios problemos mastą 
dabartiniu metu, jai būdingą dinamiškumą bei supratimą apie visuomenės dalyvavimo formuojant 
integruotų sprendimo galimybių sąlygas, svarbą.

Atramos tašku laikant požiūrį, kad informavimas turėtų būti pradėtas mokyklose ir vykdomas 
visose srityse, pranešėja siūlo organizuoti informacines kampanijas, skirtas stigmatizavimui ir 
diskriminavimui mažinti, tobulinti psichinių susirgimų gydymą vykdant ankstyvą diagnozavimą, 
medicininį įsikišimą ir veiksmingą administravimą bei mažinti skirtumą tarp fizinės ir psichinės 
sveikatos. Tuo pat metu, pranešėja pabrėžia, kad sveikatos rūpybos paslaugų vartotojai ir jų 
šeimos privalo dalyvauti kuriant ir įgyvendinant politiką, siekiant, kad paslaugos būtų geriau 
orientuojamos į poreikius bei labiau palankesnės vartotojams. 

Prioritetinės veiksmų Europos ir nacionaliniu lygmeniu sritys
Siekiant skatinti gyventojų psichinę sveikatą ir gerovę, pranešėja:
 ragina bendradarbiauti ES institucijoms, valstybėms narėms, vietos ir regioninėms 

institucijoms bei socialiniams partneriams penkiose Europos pakte nustatytose prioritetinėse 
srityse,

 siūlo patvirtinti konsultacinę platformą, kuri būtų skirtą pakto įgyvendinimo priemonių 
stebėjimui ir koordinavimui bei ragina Komisiją pateikti konferencijos, kuri bus vykdoma 
pakto įgyvendinimo apimtyje, išvadas,

 pabrėžia „Europos veiksmų plano, skirto piliečių psichinei sveikatai ir gerbūviui“ poreikį bei 
poreikį sukurti tinkamus psichinės sveikatos rodiklius, kas būtina norint geriau įvertinti 
poreikius Europos ir nacionaliniu lygmenimis, 

 ragina optimaliai naudoti turimus Bendrijos ir nacionalinius išteklius, skirtus psichinei 
sveikatai skatinti ir finansuoti mokslinius tyrimus prevencijos, naujų tinkamos globos 
struktūrų ir veiksmingo psichinių ligų gydymo srityse bei finansuoti integracijos į darbo rinką 
programas,

 pabrėžia poreikį teikti aukštos kokybės, prieinamas, veiksmingas ir universalias psichinės 
sveikatos paslaugas,
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 ragina atkreipti dėmesį į svarbesnes pareigas užimančių asmenų apmokymus psichinės 
sveikatos srityje,

 ragina suteikti galimybę gauti tinkamą švietimą, mokumą ir užimtumą psichinės sveikatos 
problemų turintiems asmenims bei sukurti juos paremiančią ir jiems tinkamą aplinką 
gyvenime, ypač susitelkiant ties labiausiai pažeidžiamomis grupėmis.
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