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Dvoudenní doprovodný Mezinárodní seminář „Destigmatizace a zvyšování kvality psychiatrické péče“ se pod záštitou českého 
předsednictví v Radě EU, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Evropskou Komisí (Generální ředitelství pro zdraví a spo-
třebitelé), a v rámci implementace Evropského paktu pro duševní zdraví a pohody, dospěl k těmto závěrům:

1. Duševní poruchy přestavují jedno z největších zdravotních postižení současné EU a vzhledem k ekonomické krizi lze očekávat 
další zhoršování této situace. Z tohoto důvodu, zejména v dnešní době, představuje investice do duševního zdraví a pohody zá-
sadní důležitost, aby se splnili základní práva všech, kteří trpí duševní poruchou.

2. Stigma a diskriminace jsou překážkou při efektivním řešení problematiky duševního zdraví v evropských zemí a jejich řešení by 
mělo být společným úsilím všech států EU poruchy v celé Evropě.

3. Mnoha duševním poruchám lze předcházet a proto je zcela zásadní zaměřit se a posílit preventivní opatření.  Navíc ke zvýše-
ní informovanosti mezi populaci je nutné se zaměřit na rizikové skupiny, včetně mládeže s vysokým rizikem sebevražd, sociálně 
vyloučené a starší občany. Jedním ze základních pilířů prevence by měla být dostatečná informovanost o příznacích duševních 
poruch a možnostech efektivní léčby v současnosti dostupná.

4. Zvláštní důraz je třeba klást na kvalitu prevence, diagnostiky a včasné léčby duševních poruch. Na evropské úrovni by bylo 
vhodné vypracovat a sjednotit ukazatelé kvality psychiatrické péče.

5. Financování psychiatrické péče a výzkumu musí odpovídat frekvenci výskytu a vážným důsledkům duševních poruch jak v ob-
lasti zdravotní, tak sociální a překonat velké rozdíly napříč EU.

6. Je nutné respektovat národní kulturu při poskytování psychiatrické péče osobám trpícím duševní poruchou.

7. Zvláštní pozornost je také třeba věnovat aktivnímu partnerství mezi vládními orgány, plátci, poskytovateli, nevládními organiza-
cemi, uživateli zdravotní péče a jejich rodinami.
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