
7. rodinný kongres EUFAMI   

Rodiny v srdci Evropy – naše role v ekonomice 

blahobytu (wellbeing) 
 



FanFami  
spolupořádající organizace 

• FinFami je celonárodní organizace, 
specializovaná na práci příbuzných a 
pečovatelů o lidí s duševním 
onemocněním. Snaží se také 
podporovat profesionály v oblasti 
duševního zdraví.  

• Kromě Ústřední unie zahrnuje tato 
organizace 18 regionálních členských 
sdružení po celém Finsku. Členské 
asociace poskytují rodinám 
pečovatelů o duševního zdraví svých 
blízkých informace, podporu a 
poradenství. 
 



Role neformálních pečovatelů 

• Každoroční rodinný kongres Eufami 
je důležitou evropskou akcí pro 
všechny, kterých se nějak dotýká 
duševní onemocnění. Cílem je zde 
diskutovat o podstatných tématech a 
novinkách v této oblasti a vyměnit si 
a sdílet vlastní zkušenosti.  

• Rodiny, přátelé a všichni, kdo pečují 
o lidi s duševním onemocněním jsou 
nesmírně důležití pro své nemocné 
blízké, ale také pro celou společnost. 
Kongres kladl velký důraz na jejich 
roli a na jejich potřeby 



Rodinné perspektivy: André Decraene výkonný 
výbor EUFAMI 

André Decraene informoval o situaci v Belgii, kde 
začala deinstitucionalizace probíhat před 16 lety.  
Díky snaze dostat duševně nemocné 
z psychiatrických nemocnic a pobytových zařízení je 
věnována stále větší pozornost rodinám. Rodinní 
příslušníci se účastní sezení s lékaři, ale stále ještě je 
třeba prosazovat větší zapojení rodiny.  
V domácí péči pomáhají mobilní multidisciplinární 
týmy se zapojením rodin. 
Priority: 
• Aktivizace 
• Reintegrace do společnosti 
• Bydlení 



 
Katarina Nomidou – Perspektivy pacientů 

 
Právnička Katarina Nomidou je generální tajemnice 
Globální aliance sítí na podporu duševně nemocných 
GAMIAN-Europe, Brusel. 
•  Zabývá se právy v oblasti duševního zdraví. Pečuje o 

duševně nemocného bratra a chápe dobře problémy, 
kterým čelí rodiny, snažící se vyrovnat s následky 
duševních chorob a nespravedlivostí situace, v níž se 
ocitají uživatelé služeb. To ji přimělo, aby se aktivně 
zapojila do otázek duševního zdraví, které postihují 
zranitelné lidi a společnost jako celek.   

• Velmi osobně  podporuje povědomí o tom, co se myslí 
„právy“ v oblasti duševního zdraví, snaží se zmírnit 
stigma, diskriminaci a předsudky související s 
podmínkami duševního zdraví a podporuje etos 
zotavení ve službách duševního zdraví. 

https://www.gamian.eu/publications/ 
 

https://www.gamian.eu/publications/
https://www.gamian.eu/publications/


 
Dr Julian Beezhold, generální tajemník EPA – 
Duševní zdraví, změny v posledních 5 letech 

 
EPA je Evropská psychiatrická asociace 
Prohlášení o kvalitě psychiatrie 
Podporovat a prosazovat úctu k lidem s duševním 
onemocněním a vývoj a provádění zákonů a jiných 
předpisů, jejichž cílem je zajistit dodržování lidských 
práv a občanských práv lidí s duševním 
onemocněním, jejich rodin a dalších pečovatelů. 
2. Podporovat zlepšování kvality péče v úzké 
spolupráci se sdruženími osob trpících duševními 
chorobami, sdruženími sdružujícími jejich rodiny a / 
nebo jinými neprofesionálními poskytovateli péče a 
vládními agenturami odpovědnými za poskytování 
péče a pracujících směrem k prevence a zotavení z 
duševních chorob. 
  
https://www.europsy.net/ 

https://www.europsy.net/


 
Emily Hewlett, OECD – hospodářský dopad 

duševních onemocnění a sebevražd 

 • 5% populace v produktivním věku má vážnou duševní 
nemoc  

• 15% trpí o něco méně závažnými psychickými problémy 
• Duševní onemocnění snižuje vyhlídky na zaměstnání, 

produktivitu a mzdy.  
• Přímé a nepřímé náklady na duševní onemocnění mohou 

přesáhnout 4% HDP. Přímé náklady na špatné duševní 
zdraví zahrnují lékařské výdaje, vyvolané zvýšenou 
potřebou zdravotní péče, a náklady na sociální péči, jako 
je dlouhodobá péče.  

• Duševní onemocnění zvyšuje náklady na léčbu jiných 
zdravotních problémů. Je dražší léčit cukrovku, když 
pacient také trpí depresí a lidí s duševním onemocněním 
bohužel častěji  trpí rakovinou a kardiovaskulárním 
onemocněním.  

• Lidé s duševním onemocněním vyšší míry 
nezaměstnanosti, jsou chudší než obecná populace, mají 
více nepřítomností v práci sníženou produktivitou práce.   
 



Témata workshopů  kongresu: 
 

• Osvědčené postupy ve vzdělávání a 
školení pro rodinné příslušníky 

 

• Péče, účast, začlenění 

 

• Rodiny ve zotavení (recovery) 

 

• Dítě a mladí pečovatelé 



Děkuji vám za pozornost 


