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 Průzkum ADOCARE pro pacienty  
 ADOCARE je konsorcium neziskového sdružení Akce pro mládež a LUCAS 
(výzkumné centrum na KU Leuven), podporované Evropskou komisí - Generálním 

ředitelstvím pro Zdraví a uživatele péče. ADOCARE vyvíjí inovativní síť spolupráce 

napříč  odvětvími,  která  spojuje psychiatry specializované na  období  dospívání,  
 

psychology, odborníky, vědce, zainteresované subjekty, politické činitele, pečovatele, uživatele péče, 

pedagogické pracovníky, rodiče a mládež. Účelem ADOCARE je propagovat a podporovat vytváření 

přizpůsobených a inovativních struktur péče o adolescenty s poruchami duševního zdraví.                                       
ADOCARE provádí výzkum (pracovní balíček 1), stimuluje zvyšování povědomí a budování kapacit 

činnosti, jakož i výměny a konzultace a rozšiřuje získané informace (pracovní balíček 2). V Evropě 

mladí lidé a jejich okolí příliš často nenajdou vhodnou pomoc, pokud se u nich objeví psychické 
zdravotní problémy. Tradiční struktury zdravotní péče často neberou v úvahu specifické potřeby 

dospívajících. To je způsobeno tím, že v mnoha zemích jsou duševní zdravotnická zařízení orientována 

na děti, nebo na dospělé. To je důvod, proč je specifičnost psychických problémů u dospívajících a 

mladých dospělých často přehlížena a ne dost dobře řešena. Kromě toho je v mnoha zemích nedostatek 

zařízení péče obecně, stejně jako speciálně pro dospívající. Konsorcium nedávno zveřejnilo průzkum a 

prostřednictvím tohoto průzkumu je naděje na shromáždění zadání, návrhů atd. tak, aby je konsorcium 
mohlo vzít v úvahu pro další rozvoj projektu. Ten by měl nakonec vyústit v politický dokument s 

pokyny pro Evropskou komisi. Průzkum probíhá až do 30. července 2014. Abyste se mohli zúčastnit, 

přihlaste se na www.adocare.eu  

 

 Léto a zima přichází 
Pro čtenáře na severní polokouli ohlašuje červen začátek léta; delší, teplejší dny, 
končí škola a přichází naděje na dovolenou. Pro čtenáře, kteří žijí na jižní 

straně, přichází zima.  Kratší dny, chladnější teploty, snížení doby slunečního 

svitu a pro mnohé častější chování typického pro přezimování. V každém 
z obou míst mohou zmíněná období přinést změny v náladě. Tyto dva články – 

Summertine Fun (Letní zábava) nebo Winter Blues (Zimní blues) vám mohou 

pomoci vyrovnat se s tímto přechodem.          

 

  

Hranice péče o zdraví: Průzkum komise EU o vlivu informací na 

výběr pacientů 
Londýnská ekonomická škola a Ipsos provádějí v současné době studii z pověření 

Evropské komise o vlivu informací na výběr pacientů v rámci kontextu Směrnice 

2011/14/EU Evropského parlamentu a Rady na uplatňování práv pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči. Cílem této studie je zjistit, zda a jaký výběr informací 

má vliv na pacienty při vyhledávání zdravotní péče v jiném členském státě EU. 

Studie byla pověřena napomáhat členským státům EU ve zřízení a provozu 
národních kontaktních bodů (NCP), které jsou požadovány podle této směrnice.  

  

             

Studie bude testovat, jak návštěvníci posoudí informace uvedené v různých formách (např. úroveň 

podrobností) v osmi zemích EU: Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Slovinsko, Maďarsko, 
Finsko, Itálie. Průzkum probíhal živě na stanovištích NCP dne 30. května 2014 a potrvá po dobu sedmi 

týdnů. Vaše účast bude velmi užitečná a může znamenat skutečnou změnu. 
 

Delegáti EUFAMI se shromáždili v Aténách 
Na začátku června se sešli delegáti z mnoha našich členských sdružení v 
Aténách, aby se zúčastnili výroční valné hromady a tréninkových dnů 

pro členy. Delegátům se dostalo vřelého řeckého přivítání díky našim 

řeckým členským asociacím, KINAPSI  a  SOPSI, Atény. Tématem dne 

 

bylo posílení vlivu, a ukázalo se, že to byl velmi zajímavý a poučný den. Hlavně díky celé řadě velmi 

zajímavých prezentací a aktivní účasti všech delegátů, kteří se zúčastnili. Řada delegátů měla možnost 

navštívit denní centrum provozované SOPSI v Aténách a den byl zakončen prohlídkou muzea Akropole 
a večeří v typické řecké restauraci. Delegáti měli dostatek příležitostí pro obnovu stávajících známostí a 

a poznání nových přátel.   
 

Byl vydán Prospect plus 
Na Valné hromadě EUFAMI v Aténách byl zahájen nový 
doprovodný program, který se skládá z 5 modulů. Nový 

program byl nazván Prospect plus. Prospect je vzdělávací 

program EUFAMI, který využívají v současné době lidé ve více 
než 14 zemích Evropy. Prospect je jedinečný program vzniklý 

sdílením dobrých zkušeností a postupů rodičů v péči o duševně 

nemocné. Další informace poskytne Rita Geerts na mailové 

adrese: project.admin.office@eufami.org. 
 

  

E U F A M I - Evropská federace organizací rodičů duševně nemocných 
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