
Call for Protest by the Mental Health Interest Forum  
 
Mental Health Interest Forum, the only user-driven umbrella organization of users’ and other stakholders’ NGO-
s in Hungary protest against the continuous destruction of outpatient services in the country. Financing of 
community based mental health services that were established to serve chronic patients in the communities – 
gradually decreased in the last 10 years. This caused the dramatic decrease of quality of care in the last 3-4 years, 
with 30-60 patients a day for one professional and the lack of psychotherapies, follow-up and outreach services.  
 
We are informed that the National Insurance Service planned a radical decrease of financement again in 2010. 
Only the resistance of the Regional Councils stopped these plans.  
 
We are informed, that in a new law, government plans to decrease the fixed part of financement of outpatient 
services with 50%. 
 
We are informed, that community-based outpatient facilities were closed at some parts of the country, and most 
of the existing services lost workplaces of psychiatrists, psychologist, etc.  
 
Mental Health Interest Forum initiated a collection of signatures of supporting citizens in Hungary to save the 
traditional good practice of community psychiatry in Hungary which is going under destruction (www.pef.hu). 
Mental Health Interest Forum does not understand the goal and the sense of this process, and also cannot accept 
the lack of interest and activities of the leader psychiatrists related to these facts. We are also disappointed 
because of not being invited to the current conference.  
 
Budapest, 10. 12. 09. 
 
Ivan Radó       Tibor Silling MD. 
president, (pef@hu.inter.net)     expert of outpatient services 
 

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum tiltakozó felhívása 
 
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, mint a felhasználók, ellátottak érdekvédelmi szervezete tiltakozik a 
pszichiátriai járóbeteg-ellátás működésének évek óta tartó ellehetetlenítése miatt. A krónikus mentális 
betegséggel élők ellátására irányuló gondozás területén kb. tíz éve tartó folyamatos pénzelvonás történik. Ennek 
következményeként az ellátásnak a színvonala, különösen az elmúlt 3-4 évben érezhetően jelentősen csökkent. 
Egy-egy szakemberre 30-60 beteg ellátása jut naponta, alig van lehetőség pszichoterápiára, betegkövetésre, a 
betegek meglátogatására. 
 
Tudomásunk van arról, hogy az amúgy is túlzsúfolt rendelők, gondozók rendelési óraszámait a tevékenységet 
finanszírozó a közelmúltban jelentősen csökkenteni kívánta. Az csak a Regionális Egyeztető Tanácsok egyet 
nem értése miatt hiúsult meg. 
 
Tudomásunk van arról, hogy  még az idén megjelenő un. „saláta „ törvényben a gondozási tevékenység még 
meglévő fix  (bázis) díját a jelenlegi felére kivánják csökkenteni. 
 
Tudomásunk van arról, hogy az elmúlt években az ország  több részében gondozó orvosi állásokat, egész 
gondozó intézeteket szüntettek meg. 
 
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum az ellátás színvonalának esése és a várható további veszélyek miatt 
országos állampolgári aláírás gyűjtést kezdeményezett a pszichiátriai járóbeteg-ellátás, gondozás jó 
gyakorlatának megmentése érdekében. (www.pef.hu). Szervezetünk nem érti ennek a folyamatnak a célját, 
értelmét, valamint a pszichiátria szakmai vezetése tiltakozásának a hiányát. Csalódottak vagyunk azért is, mert 
nem nyertünk meghívást a jelen konferenciára. 
 
Budapest, 2009. 12. 10. 
 
Radó Iván sk.       dr. Silling Tibor sk. 
a PÉF elnöke (pef@hu.inter.net)   a PÉF járóbeteg-ellátási szakértője 


