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STRESZCZENIE
W styczniu 2005 r. odby³a siê w Helsinkach konferencja ministerialna na temat zdrowia psychicznego. Deklaracjê o ochronie
zdrowia psychicznego i Plan dzia³añ podpisali ministrowie 52 krajów Europy cz³onków wiatowej Organizacji Zdrowia. W artykule
omówiono najwa¿niejsze punkty obu dokumentów, wskazano na wyzwania przed jakimi stoj¹ pañstwa realizuj¹ce postanowienia
Konferencji.
SUMMARY
In January 2005, at Ministerial Conference, 52 European member-countries of WHO signed a Declaration and Action Plan on
mental health for Europe. This paper discusses the main aspects of these two documents and analyses the challenges in implementing
the agreements.
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W dniach 1215 stycznia 2005 r. odby³a siê w Helsinkach konferencja na temat zdrowia psychicznego 1.
Zgromadzi³a ministrów lub ich przedstawicieli z krajów
Europy nale¿¹cych do wiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO) oraz ekspertów w sprawach zdrowia psychicznego: profesjonalistów, uczonych, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, tak¿e organizacji pacjentów i ich
opiekunów. Konferencja zosta³a zorganizowana przez
Biuro Regionalne WHO dla Europy i rz¹d Finlandii,
przy wspó³pracy Komisji Europejskiej i Rady Europy.
Pierwsze dyskusje na temat zorganizowania konferencji na tak powa¿n¹ skalê mia³y miejsce 10 lat temu
z inicjatywy Biura Regionalnego WHO dla Europy
i rz¹du Finlandii. Dziêki wysi³kom podejmowanym
przez instytucje i osoby zaanga¿owane w problematykê
zdrowia psychicznego w ci¹gu ostatnich lat zainteresowanie tymi zagadnieniami znacznie wzros³o. Podjêto
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szereg dzia³añ maj¹cych na celu przekonanie decydentów o koniecznoci umieszczenia problematyki zwi¹zanej ze zdrowiem psychicznym wród europejskich priorytetów, starano siê, by te sprawy sta³y siê integraln¹
czêci¹ polityki zdrowotnej poszczególnych pañstw.
W roku 2001 WHO wybra³o zdrowie psychiczne jako
przewodnie has³o roku i opublikowa³o specjalny raport
pt. Zdrowie psychiczne. Nowe pojmowanie i nowe nadzieje (World Health Report 2001. Mental health: new
understanding, new hope), zawieraj¹cy aktualn¹ ocenê
sytuacji. Opracowa³o te¿ Mental Health Global Action
Programme, którego zadaniem jest koordynacja dzia³añ
zmierzaj¹cych do zmniejszenia obci¹¿eñ zwi¹zanych
z zaburzeniami psychicznymi. Tak¿e od paru lat Bank
wiatowy bierze pod uwagê sprawy zdrowia psychicznego przy finansowaniu opieki zdrowotnej. Ju¿ nikt
nie mieje siê ze zdrowia psychicznego. A tak by³o
jeszcze w 1998 r., kiedy Finlandia wyst¹pi³a z inicjatyw¹ w³¹czenia zdrowia psychicznego do programu
zdrowia publicznego Unii Europejskiej  mówi³a Liisa
Hyssälä, Minister Zdrowia Finlandii, otwieraj¹c obrady
Konferencji 12 stycznia. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, jak znacz¹ce zmiany w polityce ochrony zdrowia
psychicznego i w wiadomoci decydentów dokona³y
siê w ostatnich latach.
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Zarazem w ci¹gu ostatnich 10 lat wzros³a liczba osób
cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne i liczba zgonów
z nimi zwi¹zanych. Finansowe obci¹¿enie spowodowane
chorobami psychicznymi jest wysokie i ma tendencjê
wzrostow¹. Ocenia siê, ¿e tylko w samej Europie oko³o
30 milionów osób rocznie mia³o epizody zwi¹zane z depresj¹. Wród wszystkich chorób w tym rejonie oko³o
20% to zaburzenia neuropsychiatryczne, za przeznaczone na zdrowie psychiczne rodki finansowe wynosz¹
zaledwie 5,8% wydatków przeznaczonych na opiekê
zdrowotn¹. Równie¿ w Europie notuje siê najwy¿szy
wskanik samobójstw na wiecie, oko³o 17%. Nie uleg³a
zasadniczej poprawie sytuacja prawna osób z zaburzeniami psychicznymi, nadal ignorowane s¹ potrzeby
psychospo³eczne chorych.
Konferencjê w Helsinkach poprzedzi³y spotkania
przygotowawcze, w czasie których omawiano poszczególne problemy polityki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz formu³owano propozycje, jakie
winny znaleæ siê w deklaracji koñcowej Konferencji
Ministerialnej. Pierwsze spotkanie tego typu odby³o siê
w Kopenhadze, w lutym 2003 r. i dotyczy³o relacji
miêdzy zdrowiem psychicznym, a prawami cz³owieka.
W czasie kolejnego spotkania w Atenach, w marcu
tego¿ roku, omawiano sprawê stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Obawa przed stygmatyzacj¹
w wielu przypadkach przyczynia siê do rezygnacji z leczenia, czego ubocznym skutkiem jest nie dofinansowanie s³u¿b psychiatrycznych i, w nastêpstwie, stosowanie
przestarza³ych form leczenia.
Rok 2004 zaznaczy³ siê wzmo¿onymi dyskusjami
nad najbardziej pal¹cymi problemami zdrowia psychicznego. Odby³o siê 5 spotkañ roboczych.
 Konferencja Strategie zapobiegania samobójstwom (Bruksela, 1112 marzec 2004 r.), zorganizowana przez Biuro Regionalne WHO dla Europy
i Ministerstwo Zdrowia Belgii, na której dyskutowano
istniej¹ce programy zapobiegania samobójstwom,
sformu³owano rekomendacje dla strategii prewencyjnych. Samobójstwa i próby samobójcze s¹ powa¿nym problemem spo³ecznym. W niektórych krajach
wskanik miertelnoci z powodu samobójstw przekracza analogiczny wskanik w wypadkach samochodowych. Zwrócono uwagê na rolê mediów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym.
 Konferencja Stres spo³eczny i zdrowie psychiczne
(Moskwa, 35 czerwca 2004 r.), zorganizowana przez
Regionalne Biuro WHO dla Europy i Instytut
Psychiatrii Ministerstwa Zdrowia Rosji. Celem konferencji by³o omówienie skutków spo³ecznych i ekonomicznych przemian, jakie prze¿ywa³y kraje europejskie w latach 90-tych zesz³ego stulecia. Dyskutowano
spo³eczne ród³a stresu, jego skutki i mo¿liwoci zapobiegania. W krajach Europy rodkowej i Wschodniej specyficznym ród³em stresu sta³y siê dramatyczne zmiany ustrojowe, natomiast w starych krajach
cz³onkowskich Unii Europejskiej s¹ to konflikty
etniczne b¹d ataki terrorystyczne. Zwrócono uwagê,
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¿e istniej¹ce s³u¿by nie s¹ w stanie sprostaæ obecnym
wyzwaniom.
 Konferencja Porównanie problemów zdrowia
psychicznego i czynników ryzyka w krajach Unii
Europejskiej (Pary¿, 30 czerwca 2004 r.), zorganizowana przez Regionalne Biuro WHO dla Europy
i Uniê Europejsk¹. Celem konferencji by³a analiza
zdrowia psychicznego ludnoci poszczególnych krajów Unii Europejskiej oraz omówienie u¿ytecznych
dla decydentów wskaników ocen, pozwalaj¹cych na
przeprowadzanie porównañ.
 Konferencja Zdrowie psychiczne dzieci i m³odzie¿y (Luxemburg, 2021 wrzenia 2004 r.) zorganizowana przez Regionalne Biuro WHO dla Europy
we wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ i rz¹dem Luksemburga. Na spotkaniu omawiano szeroki wachlarz problemów dotycz¹cych zdrowia psychicznego dzieci
i m³odzie¿y: promocjê, prewencjê, dzia³alnoæ s³u¿b
psychiatrycznych, nadu¿ywanie alkoholu i narkotyków. We wnioskach na konferencjê w Helsinkach zarekomendowano zwiêkszenie zainteresowania zdrowiem psychicznym niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y,
przeznaczenie na ten cel odpowiednich rodków
finansowych i w³¹czenie tej problematyki do programów narodowych. Europa winna odejæ od przestarza³ego modelu opieki i dzieci i m³odzie¿ traktowaæ
mniej restryktywnie i dyskryminuj¹co. Prewencja zaburzeñ jest kluczowym elementem w walce o ich
zdrowie psychiczne.
 Konferencja Zdrowie psychiczne i praca zawodowa (Tallin, 45 padziernika 2004 r.), której celem
by³a analiza wp³ywu pracy na zdrowie psychiczne pracowników. Omawiano podstawowe mechanizmy
wp³ywu pracy na zdrowie psychiczne, zastanawiano
siê nad skutecznymi sposobami prewencji problemów
natury psychicznej, spowodowanych obci¹¿eniem czy
przeci¹¿eniem prac¹. Zwrócono uwagê, ¿e systematyczne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê atmosfery
pracy przynios¹ korzyæ nie tylko pracownikom, ale
i pracodawcom. Poszukiwano rozwi¹zañ, w jaki sposób
zatrudniaæ osoby cierpi¹ce na zaburzenia psychiczne.
Rezultaty spotkañ podsumowano w ostatnich dniach
listopada 2004 r. w Brukseli. Ponadto, do uczestników
konferencji organizacje pozarz¹dowe skierowa³y specjalne przes³anie, opracowane na seminarium poprzedzaj¹cym otwarcie Konferencji. Przypomniano w nim
podstawowe zasady traktowania osób z problemami
zdrowia psychicznego i zasady efektywnej wspó³pracy
pomiêdzy ró¿nymi partnerami zaanga¿owanymi w problematykê zdrowia psychicznego.
Konferencja w Helsinkach trwa³a 4 dni. Odby³o siê
9 sesji plenarnych, 14 równoleg³ych sesji, kilka spotkañ
okr¹g³ego sto³u. Dyskusje by³y gor¹ce i intensywne.
Wypowiadali siê najlepsi znawcy przedmiotu. Obrady
podzielono na dwie czêci: pierwsze pó³tora dnia przeznaczono na prezentacjê najbardziej pal¹cych problemów zdrowia psychicznego, przez nastêpne dni dyskutowano nad punktami Deklaracji i Planu Dzia³añ.
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DEKLARACJA O OCHRONIE
ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA EUROPY.
PODJ¥Æ WYZWANIA, SZUKAÆ ROZWIAZAÑ
Sk³ada siê z 5 czêci. Ma ona raczej charakter formalny i, jak wiêkszoæ tego typu dokumentów, jest doæ
ogólnikowa. Trudno jednak przeceniæ jej znaczenie,
uznaje bowiem, ¿e zdrowie psychiczne jest podstaw¹
jakoci ¿ycia i aktywnoci jednostek, rodzin, spo³ecznoci i narodów. Dlatego promocja zdrowia psychicznego, prewencja zaburzeñ psychicznych, wszechstronna
opieka nad osobami z problemami zdrowia psychicznego staj¹ siê priorytetami. Wszystkie kraje zosta³y zobowi¹zane do zajêcia siê problemami zdrowia psychicznego oraz trosk¹ o poprawê dobrostanu psychicznego
spo³eczeñstwa.
W preambule Deklaracji przypomina siê wysi³ki, jakie podejmowano w ci¹gu ostatnich 30 lat dla spraw
zdrowia psychicznego, cytowane s¹ fragmenty przyjêtych rezolucji i rekomendacji, podpisanych konwencji. Sporód wymienionych warto odnotowaæ rezolucjê
przyznaj¹c¹ istotn¹ rolê promocji zdrowia psychicznego i niszcz¹cych dla zdrowia psychicznego skutków
marginalizacji, bezrobocia, alkoholizmu. Odwo³ano siê
równie¿ do konwencji o ochronie praw ludzkich oraz
konwencji o ochronie praw dziecka.
W czêci drugiej zwrócono uwagê na zmiany, jakie
zasz³y w polityce pañstw wobec zdrowia psychicznego.
Jej podstawowym elementem sta³a siê promocja zdrowia
psychicznego, przeciwdzia³anie dyskryminacji i wykluczeniu spo³ecznemu, sprawy prewencji i opieki. Zwrócono uwagê na wspó³dzia³anie u¿ytkowników, w tym
umo¿liwienie im wyboru rodzaju opieki oraz na sprawê
integracji ze spo³eczeñstwem tych osób, które dowiadczy³y powa¿nych problemów zdrowia psychicznego.
Czêæ trzecia formu³uje priorytety, które powinny
byæ realizowane w nastêpnej dekadzie. S¹ to:
1. propagowanie przekonania o znaczeniu zdrowia psychicznego dla spo³eczeñstwa;
2. przeciwdzia³anie stygmatyzacji i dyskryminacji osób
z problemami zdrowia psychicznego oraz umo¿liwienie w³¹czenia ich w proces terapeutyczny;
3. opracowanie i wprowadzenie w ¿ycie wszechstronnego, zintegrowanego i skutecznego systemu opieki,
obejmuj¹cego promocjê, prewencjê, leczenie, rehabilitacjê, pomoc spo³eczn¹;
4. kszta³cenie kompetentnego i efektywnego personelu
pracuj¹cego w tych dziedzinach;
5. uznanie, ¿e dowiadczenia i wiedza osób z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzin i opiekunów
s¹ wa¿n¹ podstaw¹ dla organizacji i rozwoju wszystkich elementów opieki.
W czêci czwartej w 12 punktach przedstawiono
dzia³ania, jakie nale¿y podj¹æ, by polityka, maj¹ca
na celu osi¹gniêcie dobrostanu psychicznego wszystkich obywateli i integracja osób z problemami zdrowia
psychicznego ze spo³eczeñstwem zosta³a zrealizowana.
Szczegó³owe omówienie tych punktów Deklaracji zna-
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laz³o siê w osobnym dokumencie pt. Plan dzia³añ na
rzecz ochrony zdrowia psychicznego dla Europy.
W zamierzeniach jego autorów, Plan ma wspieraæ realizacjê zadañ, omówionych w Deklaracji, zgodnie z potrzebami, mo¿liwociami oraz rodkami dostêpnymi
w poszczególnych pañstwach. Propozycje zawarte
w Planie Dzia³añ powinny znaleæ odbicie w narodowych strategiach i programach ochrony zdrowia psychicznego na kolejne 5 czy 10 lat.
Ostatnia, pi¹ta, czêæ Deklaracji omawia zobowi¹zania, jakie na siebie wziêli Ministrowie Zdrowia pañstw
cz³onkowskich Regionu Europejskiego. Zobowi¹zania
te obejmuj¹:
 opracowanie, wprowadzanie w ¿ycie i monitorowanie
polityki i programów dotycz¹cych ustawodawstwa
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przestrzegania praw cz³owieka;
 systematyczn¹ ocenê wp³ywu podejmowanych przez
polityków dzia³añ na zdrowie psychiczne spo³eczeñstwa;
 eliminowanie stygmatyzacji i dyskryminacji oraz
promowanie dzia³añ maj¹cych na celu integracjê
osób z problemami zdrowia psychicznego ze spo³eczeñstwem;
 umo¿liwienie wyboru metod leczenia, opieki i rehabilitacji przez zainteresowanych;
 promowanie zdrowia psychicznego w szko³ach, w pracy i w spo³ecznociach lokalnych;
 zapobieganie czynnikom ryzyka np. przez popieranie kroków maj¹cych na celu wprowadzenie odpowiednich zmian w miejscu pracy, popieranie mo¿liwie
szybkiego powrotu do pracy ludzi, którym stan zdrowia na to pozwala;
 zapobieganie samobójstwom i przyczynom stresów,
przemocy, depresji, nadu¿ywaniu alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych;
 wzmacnianie roli podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy domowych w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeñ psychicznych;
 rozwijanie leczenia rodowiskowego dla osób z powa¿nymi problemami zdrowia psychicznego w celu
odci¹¿enia opieki szpitalnej;
 podjêcie dzia³añ zapobiegaj¹cych opiece, która degraduje chorych;
 dzia³anie na rzecz wspó³pracy miêdzy agencjami zajmuj¹cymi siê zdrowiem, sprawami mieszkaniowymi,
edukacj¹ i zatrudnieniem;
 w³¹czenie do programu nauczania wy¿szych szkó³
medycznych spraw zdrowia psychicznego;
 popieranie rozwoju wiedzy wród osób zajmuj¹cych
siê zdrowiem psychicznym;
 zapewnienie dostatecznych rodków finansowych na
ochronê zdrowia psychicznego;
 zlecanie prowadzenia badañ naukowych i rozpowszechnianie ich wyników.
W tej samej czêci Deklaracji znajdujemy wezwanie Ministrów, skierowane do Komisji Europejskiej
i Rady Europy, by wspierali uchwalon¹ przez nich
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Deklaracjê. Ministrowie zobowi¹zali siê równie¿ do pomocy dla organizacji pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych na
rzecz ochrony zdrowia psychicznego i do stymulowania
powstawania organizacji pacjentów i ich rodzin, grup
samopomocowych, do stwarzania warunków i mo¿liwoci zatrudniania osób niepe³nosprawnych z powodu problemów zdrowia psychicznego.
Dyrektor Regionalny WHO dla Europy powinien
podj¹æ dzia³ania w nastêpuj¹cych 5 obszarach:
 wspó³pracy wszystkich zainteresowanych instytucji
i organizacji;
 informacji zdrowotnej  polegaj¹cej m.in. na opracowaniu nowych metod gromadzenia porównywalnych
danych na temat zdrowia psychicznego;
 badañ naukowych poprzez powo³anie sieci orodków naukowych, popieranie wymiany naukowców,
troskê o etyczne problemy zwi¹zane ze zdrowiem
psychicznym;
 rozwoju polityki i wiadczeñ w zakresie ochrony
zdrowia psychicznego, poprzez dostarczanie rz¹dom
ekspertyz, sugestii, pomocy technicznej dotycz¹cych
ustawodawstwa, organizacji s³u¿b psychiatrycznych,
programów szkolenia osób szkol¹cych, formu³owania polityki badañ naukowych;
 dzia³añ na rzecz ochrony praw i interesów pacjenta.
Postanowiono, ¿e postêpy we wdra¿aniu Deklaracji
zostan¹ przedstawione na kolejnym spotkaniu miêdzyrz¹dowym, które powinno odbyæ siê przed rokiem 2010.
PLAN DZIA£AÑ NA RZECZ OCHRONY
ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA EUROPY
Przyjêty przez Ministrów Plan Dzia³añ omawia w
jednolity sposób wyró¿nione kwestie. Opis rozpoczyna
krótka charakterystyka podjêtego problemu, okrelaj¹ca korzyci, jakie p³yn¹ z podjêtych dzia³añ. Nastêpnie
proponuje ich zestaw, pozwalaj¹cy na realizacjê zadania. Z szerokiej gamy propozycji wybieramy najbardziej
naszym zdaniem interesuj¹ce.
Promocja dobrostanu psychicznego
Charakterystyka: promocja polepsza jakoæ ¿ycia
ca³ego spo³eczeñstwa, w tym osób z problemami zdrowia psychicznego i ich opiekunów.
Proponowane dzia³ania: (a) opracowanie strategii
promocji zdrowia psychicznego, uznanie promocji jako
inwestycji d³ugofalowej i opracowanie d³ugofalowych
programów edukacyjnych i informacyjnych; (b) promowanie dzia³añ spo³ecznoci lokalnych; (c) stworzenie
warunków dla zdrowego trybu ¿ycia  zdrowej diety
i aktywnoci fizycznej dla osób starszych; (d) organizowanie miejsc pracy sprzyjaj¹cych zdrowiu psychicznemu poprzez takie rodki jak æwiczenia fizyczne, zmiany
wzorców pracy, w³aciwe zarz¹dzanie; (e) stworzenie
warunków, które pozwol¹ spo³eczeñstwu wzi¹æ odpowiedzialnoæ za promocjê zdrowia psychicznego, np.
wskazuj¹c na wa¿noæ wyboru stylu ¿ycia.
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Wskazywanie, ¿e zdrowie psychiczne
jest niezbêdne dla budowania zdrowego
i produktywnego spo³eczeñstwa
Charakterystyka: miêdzyresortowa polityka i dzia³alnoæ w sprawach socjo-ekonomicznych, planowania
przestrzennego, pracy, edukacji ma dodatni wp³yw na
zdrowie psychiczne i zmniejsza ryzyko wystêpowania
zaburzeñ psychicznych.
Proponowane dzia³ania: (a) zdrowie psychiczne musi
staæ siê nieod³¹czn¹ czêci¹ zdrowia publicznego, (b) systematyczna ocena ewentualnego wp³ywu wprowadzanej
w ¿ycie polityki spo³ecznej na zdrowie psychiczne spo³eczeñstwa, szczególnie osób z problemami zdrowia psychicznego lub osób nale¿¹cych do grup ryzyka.
Przeciwdzia³anie stygmatyzacji i dyskryminacji
Charakterystyka: przeciwdzia³anie stygmatyzacji i
dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego musi byæ integraln¹ czêci¹ wprowadzania polityki na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Prawa tych
osób musz¹ byæ chronione, wzmacniana integracja ze
spo³eczeñstwem.
Proponowane dzia³ania: (a) przeciwdzia³anie stygmatyzacji i dyskryminacji poprzez podkrelanie powszechnoci zaburzeñ psychicznych, mo¿liwoci ich
leczenia i wyleczenia; (b) opracowanie i wprowadzenie
w ¿ycie narodowych lub miêdzyministerialnych programów maj¹cych na celu eliminacjê stygmatyzacji i dyskryminacji w miejscu pracy i w polityce zatrudnienia;
(c) wprowadzanie miêdzynarodowych standardów praw
cz³owieka; (d) stworzenie sta³ych i systematycznych
kontaktów z mediami; (e) opracowanie przepisów
pozwalaj¹cych uczestniczyæ pacjentom, ich rodzinom
i opiekunom w komisjach i grupach odpowiedzialnych
za planowanie, monitorowanie i ocenianie dzia³añ zwi¹zanych ze zdrowiem psychicznym; (f) stymulowanie
powstawania krajowych i lokalnych, pozarz¹dowych
organizacji reprezentuj¹cych interesy osób z problemami
zdrowia psychicznego, ich opiekunów i spo³ecznoci,
w których mieszkaj¹ i ¿yj¹; (g) popieranie integracji
m³odzie¿y i dzieci z problemami zdrowia psychicznego; (h) organizowanie szkoleñ zawodowych dla osób
z problemami zdrowia psychicznego i adaptacja miejsc
pracy do ich szczególnych potrzeb.
Promocja dzia³añ skierowanych
na osoby szczególnego ryzyka
Charakterystyka: niemowlêta, dzieci, m³odzie¿ i osoby starsze nale¿¹ do grup szczególnie mocno nara¿onych na spo³eczne, psychiczne czy biologiczne ryzyko.
Te grupy musz¹ znaleæ siê w centrum polityki promuj¹cej zdrowie psychiczne, w centrum dzia³añ zapobiegaj¹cych zaburzeniom psychicznym i opieki medycznej. Aktualnie wiele krajów nie jest przygotowanych,
zarówno pod wzglêdem mo¿liwoci technicznych jak
i kwalifikacji personelu, do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z problemami wieku. Zdrowie psychiczne dzieci
i m³odzie¿y trzeba uznaæ za d³ugofalow¹ inwestycjê nie
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tylko w skali jednostkowej, ale dla spo³eczeñstwa i ca³ego systemu zdrowotnego.
Proponowane dzia³ania: (a) w³¹czenie do programu
ochrony zdrowia psychicznego jako priorytetu  zdrowia
psychicznego dzieci, m³odzie¿y i osób starszych; (b) zaanga¿owanie m³odzie¿y i osoby starsze w procesy opracowywania i podejmowania decyzji; (c) powo³anie
s³u¿b nastawionych na potrzeby m³odych i starszych ludzi, s³u¿b wspó³pracuj¹cych z rodzinami, szko³ami, ambulatoriami, s¹siadami, przyjació³mi; (d) rozwój centrów opieki rodowiskowej dla osób starszych; (e)
zorganizowanie dla osób o podwy¿szonym ryzyku systemu zintegrowanej opieki w ramach podstawowej i
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz pomocy socjalnej; (f) poprawa wspó³pracy pomiêdzy organizacjami
zaanga¿owanymi w programy prewencji nadu¿ywania
alkoholu i narkotyków a instytucjami odpowiedzialnymi za zdrowie i zdrowie psychiczne dzieci i m³odzie¿y;
(g) szkolenie specjalistów w zakresie interwencji i opieki nad osobami z grup ryzyka.
Prewencja zaburzeñ psychicznych i samobójstw
Charakterystyka: dokonuj¹ce siê w wielu krajach
zmiany spo³eczne maj¹ niew¹tpliwy wp³yw na zwiêkszenie siê liczby zaburzeñ lêkowych, depresji, zaburzeñ wywo³anych u¿ywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, na zachowania samobójcze. Dotyczy to
zarówno jednostek, jak i ca³ych spo³ecznoci, mo¿e mieæ
miejsce w szko³ach i w miejscach pracy. Marginalizowane grupy jak niepe³nosprawni, uchodcy, ludzie zwalniani z wiêzieñ, osoby o odmiennej orientacji seksualnej s¹
najbardziej nara¿eni na problemy zdrowia psychicznego.
Proponowane dzia³ania: (a) poszerzanie wiedzy
spo³ecznej na temat rozpowszechnienia, symptomów,
mo¿liwoci leczenia objawów stresu, lêków, depresji i
schizofrenii; (b) dostêpnoæ programów prewencyjnych;
(c) propagowanie informacji o dzia³aj¹cych grupach samopomocowych, telefonach zaufania i pomocy, szczególnie dla osób z grup wysokiego ryzyka; (d) opracowanie programów przeciwdzia³ania samobójstwom oraz
programów edukacyjnych przeciwdzia³aj¹cych depresji,
u¿ywaniu substancji psychoaktywnych przez m³odzie¿
i studentów; (e) zaanga¿owanie m³odych ludzi w tego
typu kampanie; (f) zapewnienie pomocy medycznej osobom dowiadczaj¹cym sytuacji kryzysowych, bezprawia, klêsk ¿ywio³owych, ataków terrorystycznych; (g)
uczulenie pracowników podstawowej opieki zdrowotnej na problematykê samobójstw; (h) promowanie zdrowia psychicznego w miejscach pracy; (i) popieranie
zaanga¿owania instytucji odpowiedzialnych za zatrudnienie, sprawy mieszkaniowe, edukacjê w opracowywanie i
implementacjê programów prewencyjnych.
Zapewnienie wysokiej jakoci opieki
dla osób z problemami zdrowia psychicznego
Charakterystyka: w wielu krajach Europy lekarze
rodzinni lub lekarze podstawowej opieki zdrowotnej s¹
g³ównym zapleczem dla osób z problemami zdrowia
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psychicznego. Jednak wiele problemów zdrowia psychicznego pozostaje przez nich niezidentyfikowanych a
leczenie tych problemów nie jest adekwatne do potrzeb.
Podstawowa opieka zdrowotna musi posiadaæ mo¿liwoci zarówno techniczne, jak i kompetencyjne rozpoznawania i leczenia zaburzeñ psychicznych i, jeli oka¿e
siê to konieczne, wspomagaæ s³u¿by specjalistyczne.
Proponowane dzia³ania: (a) zapewnienie pomocy
psychiatrycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; (b) rozwijanie s³u¿b podstawowej opieki zdrowotnej, umiej¹cej kompetentnie identyfikowaæ i leczyæ
problemy zdrowia psychicznego, w szczególnoci depresje, lêki, zaburzenia zwi¹zane ze stresem, z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych; (c) umo¿liwienie
dostêpu do leków psychotropowych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami o
przewlek³ym charakterze; (d) zainteresowanie lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej podejmowaniem dzia³añ prewencyjnych i akcji promocyjnych; (e) opracowanie standardów postêpowania i leczenia zaburzeñ psychicznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
(f) zorganizowanie centrów kompetencji w ka¿dym regionie; (g) ustanowienie ³atwego dostêpu do orodków
opieki rodowiskowej i szpitali ogólnych zapewniaj¹cych pomoc psychiatryczn¹.
Efektywna opieka rodowiskowa dla osób
z powa¿nymi problemami zdrowia psychicznego
Charakterystyka: reformê opieki psychiatrycznej
przeprowadzono ju¿ w wielu krajach Europy. W XXI-szym wieku nie powinno byæ niehumanitarnego i degraduj¹cego leczenia osób z problemami zdrowia psychicznego w du¿ych instytucjach i szpitalach. Zamykanie du¿ych szpitali i rozwijanie efektywnej opieki
rodowiskowej jest wymogiem chwili. Istotne te¿ jest
wspieranie emocjonalne, materialne i edukacyjne rodzin
i przyjació³ opiekuj¹cych siê chorymi.
Proponowane dzia³ania: (a) opracowanie i wprowadzenie w ¿ycie systemu pomocy opartego o zespo³y
leczenia rodowiskowego, dostêpnego 24 godziny na
dobê, siedem dni w tygodniu z miêdzydyscyplinarnym
personelem dla osób cierpi¹cych na schizofreniê, zaburzenia dwubiegunowe, ciê¿k¹ depresjê, demencjê;
(b) organizowanie tzw. opieki kryzysowej oferuj¹cej
pomoc w miejscu pracy oraz zamieszkania i zapobiegaj¹cej pogarszaniu siê stanu zdrowia oraz kierowaniu
do szpitala; (c) zagwarantowanie koniecznych lekarstw
w cenach mo¿liwych do udwigniêcia przez osoby chore i krajowy system zdrowotny; (d) oferowanie rehabilitacji, pozwalaj¹cej na w³¹czenie osób z zaburzeniami
psychicznymi do spo³eczeñstwa; (e) powo³anie rzeczników praw pacjenta dla wzmocnienia dobrej praktyki
i zastopowania nadu¿yæ w opiece psychiatrycznej.
Wspó³praca miêdzy sektorami
Charakterystyka: dzia³ania na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego podejmowane s¹ przez ró¿ne instytucje. Brak koordynacji wp³ywa na obni¿enie
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standardu opieki. Konieczna jest wspó³praca pomiêdzy
instytucjami, tak¿e na poziomie ministerialnym. Korzystaj¹cy z us³ug i ich rodziny maj¹ prawo do pomocy
w takich sprawach jak posiadanie mieszkania, zatrudnienie, dodatki socjalne.
Proponowane dzia³ania: (a) organizowanie pe³nej
opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego w cis³ej wspó³pracy ró¿nych sektorów; (b) organizowanie sieci s³u¿b socjalnych, zatrudnienia, edukacji, transportu, spraw prawnych, ogólno-zdrowotnych;
(c) identyfikowanie finansowych i biurokratycznych
przeszkód hamuj¹cych wspó³pracê, tak¿e na poziomie
rz¹dowym.
Kszta³cenie kompetentnej kadry pracowników
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
Charakterystyka: reformy dotycz¹ce ochrony zdrowia
psychicznego wymagaj¹ podejmowania nowych zadañ,
zwiêkszaj¹ zakres odpowiedzialnoci, modyfikuj¹ systemy wartoci, wymagaj¹ zdobywania nowej wiedzy
i umiejêtnoci. Praktyka i sposoby wykonywania zadañ
przez pracowników ochrony zdrowia psychicznego,
oraz nauczycieli, pracowników socjalnych, duchowieñstwa, woluntariuszy powinny byæ stale modernizowane,
tak by by³y bardziej skuteczne. Staje siê koniecznoci¹
organizowanie szkoleñ, które przygotowywa³yby pracowników do nowych zadañ.
Proponowane dzia³ania: (a) rozpoznawanie potrzeb,
zadañ i zakresu odpowiedzialnoci profesjonalistów;
(b) w³¹czenie dowiadczeñ pracy w rodowisku lokalnym i w wieloprofesjonalnych zespo³ach do programu szkoleñ wszystkich pracowników ochrony zdrowia
psychicznego; (c) opracowanie programu szkoleñ w zakresie problemów zdrowia psychicznego dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej; (d) zapewnienie równomiernego zatrudnienia pracowników ochrony
zdrowia psychicznego w poszczególnych rejonach kraju; (e) wspieranie programów szkoleñ osób, które mog¹
szkoliæ pracowników s³u¿by zdrowia; (f) szkolenie pracowników ochrony zdrowia psychicznego na temat
wzajemnych powi¹zañ miêdzy promocj¹, prewencj¹
i leczeniem; (g) opracowanie specjalistycznych programów szkoleñ dla osób maj¹cych do czynienia z sytuacjami wymagaj¹cych wysokiego poziomu wiedzy, takich jak opieka i leczenie dzieci, osób starszych, osób
cierpi¹cych z powodu zaburzeñ zarówno psychicznych jak i zaburzeñ wywo³anych u¿ywaniem substancji
psychoaktywnych.
P³ynny przep³yw informacji
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
Charakterystyka: wprowadzanie w ¿ycie polityki
i programów ochrony zdrowia psychicznego w Europie
wymaga przep³ywu informacji o sytuacji zdrowia psychicznego i podejmowanych dzia³aniach w poszczególnych pañstwach. Nale¿y monitorowaæ stosowanie nowych inicjatyw. Sytuacja osób korzystaj¹cych z pomocy
s³u¿b psychiatrycznych powinna byæ badana w sposób
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pozwalaj¹cy na przeprowadzanie porównañ. Wskaniki
powinny byæ standaryzowane i porównywalne na poziomie lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym, tak
by mo¿liwe by³y: planowanie, implementacja, monitorowanie i ewaluacja potwierdzonych empirycznie strategii i programów ochrony zdrowia psychicznego.
Proponowane dzia³ania: (a) opracowanie lub wzmocnienie krajowych systemów zbierania danych opartych
na standaryzowanych i porównywalnych wskanikach
w celu monitorowania zadañ podnosz¹cych dobrostan
spo³eczeñstwa; (b) opracowanie nowych wskaników
lub metod zbierania danych, w³¹czaj¹c w to promocjê
zdrowia psychicznego, prewencjê, leczenie; (c) przeprowadzanie okresowych badañ ankietowych dotycz¹cych
stanu zdrowia psychicznego spo³eczeñstwa; (d) badanie
zapadalnoci i rozpowszechnienia zaburzeñ psychicznych, w tym czynników ryzyka; (e) monitorowanie istniej¹cych programów ochrony zdrowia psychicznego,
dzia³ania s³u¿b psychiatrycznych; (g) rozpowszechnianie informacji o znaczeniu skutecznej polityki i praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
Zapewnienie dostatecznych rodków finansowych
Charakterystyka: rodki finansowe przeznaczone na
ochronê zdrowia psychicznego na ogó³ nie przystaj¹
do potrzeb, jeli porównuje siê z rodkami, którymi dysponuj¹ inne sektory publiczne. Nie dofinansowanie
wp³ywa na poziom dostêpnoci pomocy, decyduje o odrzuceniu. Niektóre systemy opieki zdrowotnej wrêcz
dyskryminuj¹ osoby z powa¿nymi problemami zdrowia
psychicznego. rodki finansowe przeznaczone na ochronê zdrowia psychicznego powinny byæ dzielone tak, by
najwiêcej otrzymywali najbardziej potrzebuj¹cy.
Proponowane dzia³ania: (a) szacowanie, czy fundusze przeznaczone na ochronê zdrowia psychicznego
odpowiadaj¹ na potrzeby i priorytety osób najbardziej
potrzebuj¹cych; (b) zapewnienie, by osoby z najpowa¿niejszymi problemami i najbiedniejsze otrzymywa³y
najwiêksz¹ pomoc; (c) ocena, czy alokacja rodków
finansowych jest skuteczna.
Skutecznoæ i nowa wiedza
Charakterystyka: niektóre strategie dzia³ania i metody leczenia wymagaj¹ udokumentowania swojej skutecznoci. Zatem inwestowanie w badania naukowe jest
konieczne. Co wiêcej, konieczne jest równie¿ inwestowanie w rozpowszechnienie nowych metod dzia³ania,
gdy¿ przyk³ady dobrej praktyki nie s¹ znane politykom,
menad¿erom, profesjonalistom i badaczom. Uczeni
z poszczególnych krajów Europy musz¹ wspó³pracowaæ, by po³o¿yæ podwaliny pod dzia³ania oparte na
wiedzy. Priorytety badawcze obejmuj¹ analizê polityki
ochrony zdrowia psychicznego, ocenê wp³ywu polityki
ogólnej na zdrowie psychiczne, ewaluacjê programów
promocji zdrowia psychicznego, nowe modele opieki,
kwestie ekonomiczne ochrony zdrowia psychicznego.
Proponowane dzia³ania: (a) popieranie badañ naukowych identyfikuj¹cych potrzeby spo³eczeñstwa (ze szcze-
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gólnym uwzglêdnieniem grup ryzyka); badania te pozwol¹ na opracowanie dzia³añ o najwy¿szej skutecznoci; (b) ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
psychicznego w czasie i formu³owanie priorytetów badawczych w zale¿noci od potrzeb; (c) popieranie badañ
przyczyniaj¹cych siê do opracowania programów prewencyjnych; (d) zniwelowanie przepaci miêdzy badaniami i praktyk¹ poprzez u³atwianie wspó³pracy miêdzy
uczonymi, politykami, profesjonalistami; (e) organizowanie seminariów, publikowanie wyników badañ, (f) pomoc
finansowa dla szkolenia pracowników naukowych, poszerzaj¹cych wiedzê w zakresie antropologii, socjologii,
psychologii, ekonomii; (g) poszerzanie wspó³pracy badawczej w zakresie zdrowia psychicznego poprzez tworzenie sieci orodków wspó³pracuj¹cych z WHO i innych
instytucji naukowych zajmuj¹cych siê prewencj¹; (h) pomoc materialna dla wspó³pracy regionalnej, pozwalaj¹ca
unikn¹æ dublowania badañ naukowych.
Ostatnia czêæ przyjêtego przez Ministrów Planu
Dzia³añ nosi nazwê Kamienie milowe. Zobowi¹zuje
ona pañstwa europejskie, bêd¹ce cz³onkami WHO do podjêcia w latach 20052010 m.in. nastêpuj¹cych dzia³añ:
1. opracowania programów i wdro¿enia dzia³añ maj¹cych na celu zwalczanie stygmatyzacji i dyskryminacji, promuj¹cych dobrostan psychiczny spo³eczeñstwa równie¿ w szko³ach i miejscach pracy;
2. w³¹czenia programów zapobiegania problemom
zdrowia psychicznego i samobójstwom do narodowych programów zdrowia;
3. wprowadzenia specjalistycznej opieki przeznaczonej dla m³odzie¿y i osób starszych,
4. promowania wiadczeñ zdrowotnych ukierunkowanych na problemy zdrowia psychicznego grup marginalizowanych i zagro¿onych, w³¹czaj¹c w to problemy podwójnej diagnozy;
5. tworzenia kompetentnej kadry profesjonalistów;
6. okrelenia wskaników dotycz¹cych wyznaczników
i epidemiologii zdrowia psychicznego, oraz zasad pracy s³u¿b ochrony zdrowia psychicznego we wspó³pracy z innymi krajami cz³onkowskimi WHO;
7. wprowadzenia regulacji prawnych i przeznaczenie
wystarczaj¹cych rodków finansowych, zapewniaj¹cych, ¿e zdrowie psychiczne bêdzie traktowane
równorzêdnie z innymi potrzebami ochrony zdrowia;
8. wyeliminowanie niehumanitarnych i degraduj¹cych
metod leczenia i opieki osób z problemami zdrowia psychicznego i zadbanie o przestrzeganie praw
cz³owieka zgodnego ze standardami konwencji
Narodów Zjednoczonych i miêdzynarodowego ustawodawstwa;
9. zadbanie o lepsz¹ integracjê osób z problemami
zdrowia psychicznego ze spo³eczeñstwem;
10. zapewnienie odpowiedniej reprezentacji osób, które
korzystaj¹ z opieki psychiatrycznej i ich opiekunów
w zespo³ach i grupach, odpowiedzialnych za planowanie, realizowanie, monitorowanie dzia³alnoci
zwi¹zanej z ochron¹ zdrowia psychicznego.
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OD S£ÓW DO CZYNÓW
Obrady podsumowa³ David Hunter, profesor na Uniwersytecie w Durham (Wielka Brytania). W piêtnastominutowym przemówieniu zwróci³ uwagê na najistotniejsze problemy poruszane w czasie konferencji:
 uzna³, ¿e spraw¹ podstawow¹ jest przejcie od s³ów
do czynów. Konieczna jest zmiana polityki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, po³o¿enie wiêkszego nacisku na sprawy promocji i tam, gdzie to
mo¿liwe, na dzia³ania profilaktyczne. Podobnie jak
ogólna polityka zdrowotna, tak polityka na rzecz
ochrony zdrowia psychicznego, nadal nakierowana
jest na opiekê szpitaln¹, na któr¹ przeznacza siê najwiêcej rodków. Leczenie szpitalne jest wa¿ne i tu
nie chodzi o dokonywanie wyboru pomiêdzy nim,
a promocj¹. Dowiadczenie ró¿nych krajów pokaza³o,
¿e promocja zdrowia psychicznego jest skuteczna.
Wymaga jednak determinacji i politycznego zaanga¿owania. W ci¹gu ostatnich lat od rz¹dów wielu krajów us³yszano wiele wspania³ych deklaracji i owiadczeñ, które nigdy nie zosta³y zrealizowane.
 wskaza³, ¿e nale¿y umo¿liwiæ osobom cierpi¹cym na
zaburzenia psychiczne, ich rodzinom, opiekunom
i przyjacio³om podejmowanie dzia³añ zwi¹zanych ze
sprawami ich choroby. To prawda, ¿e zgoda na aktywne w³¹czenie chorych i ich opiekunów w sprawy
leczenia zagra¿a pozycji profesjonalistów. Niemniej,
dobrze okrelone warunki wspó³uczestnictwa, powinny przynieæ korzyci. O tych trudnych sprawach nale¿y rozmawiaæ. Chorzy musz¹ byæ traktowani jako
partnerzy, którzy najlepiej znaj¹ swój stan zdrowia
i warunki ¿ycia. Ten problem jest jeszcze bardzo s³abo przemylany teoretycznie. Jeli wzi¹æ pod uwagê
szerszy kontekst, to wa¿ne jest równie¿, by przy opracowywaniu polityki ochrony zdrowia psychicznego
i kszta³towaniu opieki psychiatrycznej, zasiêgaæ opinii
pacjentów i ich rodzin. W trakcie konferencji podano
przyk³ady wielu udanych inicjatyw w tej kwestii,
niemniej nie nale¿y ona do g³ównego nurtu polityki
i praktyki.
 podkreli³, ¿e wymiana dowiadczeñ, otwarcie na
nowe idee i wiedzê, na nowe metody opieki i pomocy
osobom z zaburzeniami psychicznymi zarówno w poszczególnych krajach Europy, jak i pomiêdzy nimi,
jest wa¿nym zadaniem WHO i Rady Europy. Zbyt
du¿y nacisk k³adzie siê na badania (B), a zbyt ma³y
na rozwój (R). Trzeba strategiê B&R zmieniæ na
strategiê R&B. Niezbêdne s¹ w tym celu nak³ady na
kszta³cenie, które jest g³ównym czynnikiem rozwoju.
S³u¿by przynosz¹ce pomoc osobom chorym musz¹
staæ siê organizacjami kszta³c¹cymi i innowacyjnymi, otwartymi na nowe idee i nowe metody niesienia
pomocy. Europa jest bogata swoj¹ ró¿norodnoci¹, co
stwarza niezwyk³e mo¿liwoci wymiany dowiadczeñ i systemów opieki.
 zauwa¿y³, ¿e sta³oæ i kontynuacja nie jest cech¹ wszystkich krajów europejskich. Niestabilnoæ
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polityczna, czêste zmiany ministrów i rz¹dów, nie
sprzyjaj¹ polityce ochrony zdrowia psychicznego.
Niemniej stabilizacja jest konieczna, aby Deklaracja
i Plan Dzia³añ zosta³y zrealizowane.
przyzna³, ¿e Deklaracjê i Plan Dzia³añ podpisali Ministrowie Zdrowia, niemniej, jak ju¿ wielokrotnie
wskazywano, jeli maj¹ dokonaæ siê jakiekolwiek
zmiany, konieczne jest zaanga¿owanie w politykê
ochrony zdrowia psychicznego innych ministerstw.
Minister finansów, ministrowie edukacji, budownictwa mieszkaniowego, spraw socjalnych, pracy
powinni wspó³pracowaæ przy realizacji punktów Deklaracji. Wp³ywanie na inne ministerstwa, uwiadamianie jak wa¿na jest treæ obu dokumentów, jest
zadaniem Ministerstwa Zdrowia. Trzeba walczyæ
z chorob¹ segmentalizacji zarówno w rz¹dzie, jak
i w innych organizacjach, w sektorze publicznym, jak
i prywatnym.
zaznaczy³, ¿e potrzebna jest lepsza informacja na temat sytuacji zdrowia psychicznego w Europie, gromadzenie porównywalnych danych z poszczególnych
krajów, wykorzystywanie ju¿ istniej¹cej wiedzy. Nacisk po³o¿yæ nale¿y bardziej na ocenê podejmowanych
dzia³añ w kontekcie ich kosztów i skutecznoci, ni¿
na badania dotycz¹ce poszczególnych problemów.
podkreli³, ¿e najwiêkszym wyzwaniem jest wprowadzanie Deklaracji w ¿ycie. Ta sprawa wywo³a³a najwiêcej dyskusji. Dostosowanie tego dokumentu do
zadañ, systemu, mo¿liwoci finansowych poszczególnych pañstw jest podstawowym warunkiem udanej implementacji wskazañ zawartych w Deklaracji.
Poszczególne kraje musz¹ sobie postawiæ ambitne,
lecz zarazem mo¿liwe do zrealizowania cele. Wa¿ne
jest tak¿e, by wykorzystaæ umiejêtnoci kierowania
i zarz¹dzania. Te umiejêtnoci s¹ deficytowe w ca³ej
s³u¿bie zdrowia i ich brak czêsto hamuje postêp.
przypomnia³, ¿e ka¿dy kraj znajdzie swoje w³asne
priorytety. Wszyscy uczestnicy konferencji przyznali,

Gra¿yna Herczyñska, Czes³aw Czaba³a, Irena Namys³owska

¿e zdrowie psychiczne jest jednym z najwiêkszych
wyzwañ, przed jakimi stoj¹ wszystkie kraje regionu
europejskiego. Nie mo¿e byæ miejsca na samozadowolenie.
*

*

*

Uchwalenie Deklaracji i Planu Dzia³añ uznano za
historyczny moment w niezbyt d³ugiej historii polityki
na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w Europie. Pomimo i¿ poszczególne pañstwa znajduj¹ siê na odmiennych etapach rozwoju opieki psychiatrycznej, w czasie
konferencji ich przedstawiciele deklarowali, ¿e podzielaj¹ zasady, które sk³adaj¹ siê na szeroko rozumian¹
politykê ochrony zdrowia psychicznego i, niezale¿nie
od czekaj¹cych ich trudnoci, przyjmuj¹ zaproponowane
rozwi¹zania.
Deklaracjê i Plan Dzia³añ zaaprobowa³y 52 kraje
cz³onkowskie. Dr Markos Kyprianou, Komisarz ds.
Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej
owiadczy³, ¿e przyjête dokumenty bêd¹ podstaw¹ prac
Komisji Europejskiej w formu³owaniu polityki w zakresie zdrowia publicznego. Dla wszystkich uczestników konferencji by³o jasne, ¿e wprowadzenie w ¿ycie
Deklaracji i Planu Dzia³añ bêdzie mo¿liwe tylko wówczas, jeli podstawowe ich przes³anie nie ma zdrowia,
bez zdrowia psychicznego znajdzie zrozumienie i uzyska wsparcie zarówno wród polityków, jak i ca³ego
spo³eczeñstwa.
Na zakoñczenie spotkania, Dr Marc Danzon, Dyrektor Biura Regionalnego WHO dla Europy, powiedzia³:
Porozumienie podpisane dzisiaj daje nam amunicjê
do prowadzenia walki przeciwko milczeniu, przeciwko
ukrywaniu problemów zdrowia psychicznego. Wziêlimy
to, co najlepsze z praktyki i badañ na temat zdrowia psychicznego i wykulimy porozumienie, dziêki któremu
osoby z problemami zdrowia psychicznego w ka¿dym
z krajów Europy powinny odczuæ rzeczywist¹ poprawê.
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