
 
 

Brüsszel, 2011. 01. 03. 
 
Tisztelt (Képviselő úr/ Asszony! name of the representative Mr/Mrs.)! 
 
Re: részvétel az Európai Parlament Pszichiátriai Érdekcsoportjában 
 
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum/ Mental Health Interest Forum nevében írok, hogy felhívjam a figyelmét a 
következőkre: 
  
Mint ahogy tudhatja, a Jólét és az Agy Pszichiátriai Érdekcsoport múlt év májusában alakult meg az Európai 
Parlament berkein belül. Aktívan támogatja az olyan Európai Uniós irányvonalak és kezdeményezések 
kidolgozását, amelyek hozzájárulnak a pszichiátriai problémák megelőzéséhez és biztosítják a megfelelő ellátást, 
gondoskodást és támogatást azok számára, akik ilyen jellegű gondokkal küzdenek, és nagyon szeretnénk 
ösztönözni, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. 
  
Sajnos a pszichiátriával kapcsolatos problémák felett gyakran elsiklanak a vezérelvek kidolgozásakor. Ez nem csak 
egyes egészségügyi stratégiákra igaz, hanem más irányvonalakra és kezdeményezésekre is, amelyeknek közvetett 
hatása lehet az egészségre – és emiatt a pszichiátriára is: nincs egészség pszichiátria nélkül. 
  
Az Európai Bizottság határozott kezdeményezéseket tett a pszichiátria területén. Azonban tavasszal a Pszichiátriai 
Megállapodás és annak öt ága érvényét veszti, így további intézkedésekre lesz szükség. Létfontosságú biztosítani, 
hogy speciális intézkedések legyenek foganatosítva. Elengedhetetlen megbizonyosodni arról is, hogy más 
meghatározó irányvonalak és kezdeményezések se hagyják figyelmen kívül a pszichiátria területét. Például, az 
Aktív és Egészséges Öregedés Innovációs Társaság –  mely előkelő helyet foglal el a Bizottság napirendjén –  nem 
foglalkozik a pszichiátriával. Ez egy súlyos mulasztás, hiszen a mentális egészség és az egészséges öregedés nagyon 
szoros kapcsolatban állnak egymással. Sok más példa is van a mostani és jövőbeli Európai Uniós politikai 
kezdeményezések között, amelyek potenciálisan hatással vannak a pszichiátriára, mint például az egészségbeli 
egyenlőtlenséggel foglalkozó kezdeményezések, a Hosszútávú gondozás és koordináció nyílt módszere az 
egészségügyben, információ a betegeknek (a gyógyászati csomag részeként), FP8 (és a jövőbeli FP8), a 
HALADÁS program és még sok más is. 
  
Hisszük, hogy az Európai Parlament képviselői fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a pszichiátriai 
problémákat napirendre vegyék, és ott is tartsák. Ennélfogva, szorgalmazzuk, hogy csatlakozzon ehhez az 
elkötelezett érdekcsoporthoz, mely egy hatékony kiindulópontot szolgáltat a tárgyaláshoz, prioritás képzéshez és 
konkrét közreműködéshez az Európai Uniós politikai kezdeményezésekben. A fent felsorolt programok mellett 
egy pszichiátriai érdekcsoport egyértelmű szerepet játszana abban, hogy támogassa a pszichiátriai problémák 
kezelését, vagy legalább megfontolását. A Pszichiátriai Betegek Globális Szövetségének Európai Képviselete, 
aminek a tagjai vagyunk, adja az érdekcsoport titkárát, így a betegek közvetlen beleszólása garantált. 
 
Amennyiben segítene abban, hogy megszilárdítsuk azon Európai Uniós irányvonalak fejlődését, amelyek 
számításba veszik a pszichiátriai problémákat, valamint egy erősebb hangot adna azoknak, akiknek ilyen jellegű 
gondjaik vannak, akkor kérem, csatlakozzon a kezdeményezéshez és juttassa vissza a csatolt válaszűrlapot.  
 
Előre is köszönjük a figyelmét és érdeklődését: 
 
Radó Iván elnök 


