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FEAFES se stává Mental Health Spain
Po měsících tvrdé práce se Španělská konfederace rodin a lidí s duševní
nemocí (FEAFES) přejmenovala na Duševního zdraví Španělska
(MENTAL HEALTH SPAIN). Po více než 30 letech práce pod názvem
FEAFES jménem asociace příbuzných a lidí s duševní nemocí, s cílem
zlepšení kvality jejich života a obrany jejich práv, byla vytvořena nová značka a vizuální identita s
cílem, aby se stala více obsažná a pozitivní. S touto změnou chce SALUD MENTAL ESPAŇA udržet
svou současnou podstatu a hodnoty, ale také představit svou práci lepším způsobem než doposud.
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Schizofrenní společnosti Kanady zakládají Rádio schizofrenní komunity,
aby podpořily schizofrenní komunitu. Podporují ji tím, že dávají hlas
jednotlivcům žijícím se schizofrenií, jejich rodinným pečovatelům a
rodinám, a jejich poskytovatelům zdravotní péče a sociálních služeb.
Popisují jejich zkušenosti a prezentují jejich vlastní hlasy. Hlasy jsou
vysílány na internetovém rádiu. Vysílání je ukládáno v archivu, který, jak
se rozrůstá, je zdrojem vědomostí pro každého, poskytuje pochopení
schizofrenie, výzvy, které vytváří, a podporu, kterou potřebuje.
Generální ředitel Schizofrenní společnosti Kanady, Dr. Chris Summerville, vysvětluje, že sdílení
zkušeností posiluje vědomí jednotlivců, jejich rodin a rodinných pečovatelů, že nejsou sami. „Sdílení
důvěryhodných, srozumitelných a užitečných informací dává naději, že zotavení z duševní choroby je
možné s podporou pečujícího společenství“, dodává generální ředitel. Rádio schizofrenní komunity
(http://tinyurl.com/nxyrr62) zahajuje vysílání v srpnu. Poslech vysílání pak bude možný kterýkoliv den
a čas na internetu.

Duševní zdraví pro životní zdroj
Podpora Duševního zdraví pro život (ML) je zdroj učení
na pomoc jednotlivcům a organizacím, jak zlepšovat jak
jejich vlastní duševní zdraví, tak duševní zdraví lidí,
kterým slouží. Existuje mnoho malých, ale účinných
kroků, které mohou učinit jednotlivci a organizace ze všech odvětví, které mohou mít dopad na duševní
zdraví. Tento zdroj je navržen tak, aby kroky převáděl do výstižné a přístupné formy a spojoval je s
jinými zdroji dalších informací. Obsah je organizován podle přístupu k životu, se sekcemi o podpoře
duševního zdraví v každém stádiu života, aby odrážel potřeby jednotlivců v různých bodech jejich
vývoje. Další části se týkají podpory duševního zdraví se školami, zaměstnavateli, zdravotními a
záchrannými službami a výbory. Viz http://careif.orgúcategory/mh4life/ .

Zástupci občanské společnosti: Výzva k vyjádření zájmu je otevřená pro správní radu
EMA
Evropská komise zahajuje výběrové řízení na jmenování zástupců občanské
společnosti ve správní radě Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA),
v Londýně. Budou jmenováni 4 členové reprezentující občanskou společnost:
dva členové reprezentující organizace pacientů, jeden člen reprezentující
organizace lékařů a jeden bude zastupovat organizace veterinářů. Funkční
období současných členů skončí 20.03.2016. Viz http://tinyurl.com/qcwxonc

Nová kniha o dopadu globální ekonomické krize na zdravotnické systémy
Finanční a ekonomická krize má viditelný, avšak různorodý dopad
na mnoho zdravotnických systémů v Evropě, jak bylo zjištěno z
široké škály odpovědí od vlád, které se potýkají s vyššími
finančními a jinými tlaky. Tato kniha mapuje odezvy
zdravotnických systémů podle země, poskytuje podrobnou analýzu
politických změn v 9 zemích a kratší přehledy politických reakcí ve 47 zemích. Opírá se o rozsáhlé
studie více než stovky odborníků zdravotnického systému a akademických výzkumníků v celé Evropě.
Studie je zaměřená na politické reakce ve třech oblastech - veřejné založení zdravotního systému,
plánování pokrytí zdraví a zdravotnických služeb, nákup a dodávky. Tato kniha dává politikům,
výzkumným pracovníkům a dalším cenné, systematické informace o národních kontextech. Informace se
týkají jak zemí, které působí v rámci fiskálních a strukturálních podmínek mezinárodních záchranných
dohod, tak těch zemí, které jsou zatím méně vážně postiženy krizí, ale musí pracovat v atmosféře
zmenšených výdajů veřejného sektoru od roku 2008.
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