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EUFAMI vydává svůj „20-letý histogram“
Asociace EUFAMI je velmi potěšena, že se může se čtenáři @Bulletinu
podělit o výtisk nově publikovaného dokumentu, ve kterém jsou popsány
hlavní mezníky práce EUFAMI za posledních 20 let. Oficiální registrace
EUFAMI byla provedena v prosinci 1992. Dokument nazýváme
Histogram 20 let EUFAMI (slova Histogram možná není správně
použito!). Doufáme, že pro vás bude tento dokument poučný a užitečný.
Tvoří zvláštní přílohu k tomuto lednovému vydání @Bulletinu.
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S platností od 1. ledna 2014 změnila své jméno Národní asociace rodin podporující duševní zdraví ve
Finsku na FinFami. Její práce bude pokračovat nadále jako předtím a bude poskytovat služby pro svých
17 členských organizací. Ty působí místně a snaží se zajišťovat podporu duševní pohody pečovatelů o
duševně nemocné a také působí jako národní obhajovací skupina práv pečovatelů. Nové webové
stránky FinFami: www.finfami.fi, bližší informace poskytne ředitelka FinFami, Pia Hytönen, na
mailové adrese pia.hytonen@finfami.fi . FinFami je členem EUFAMI.

Cena Ženevy za lidská práva v psychiatrii – Výzva k přihlášení kandidátů
Cena Ženevy za lidská práva v psychiatrii má sloužit k ocenění jednotlivce (bez
ohledu na pohlaví, věk nebo národnost), instituce nebo asociace (s vládním nebo
nevládním statutem) za výjimečný výsledek na regionální, národní nebo mezinárodní
úrovni, při prosazování rovnosti a humánní kvality péče o osoby postižené duševní
nemocí. Snížení negativní diskriminace duševně nemocného nebo obrana práv osob
s duševní nemocí, podpora uplatňování etických principů v psychiatrických službách
jsou další aspekty pro ocenění. Cena, sestávající z diplomu, medaile a peněžní odměny 20.000
Švýcarských franků, je udělována jednou za tři roky, obvykle během Světového kongresu psychiatrie.
Uzávěrka pro nominace za rok 2014 je 31. března 2014. Více na www.geneva-prize.ch.

Zvláštní program EUFAMI o sjednocení rodinných pečovatelů! Rozhlasový pořad
Diskusní pořad Rodinní pečovatelé spojte se! Je určen pro
rodinné pečovatele. Rodinní pečovatelé v něm hovoří spolu,
diskutují s odborníky, dělí se o své zkušenosti. Sdělují, co je
pro ně vzpruhou a slunečním svitem a volají po změně.
Pořad moderuje Dr. Gordon Atherley. Je vysílán na internetovém rádiu Hlas Ameriky. Hlas Amerika
oznamuje, že k 28. říjnu 2013 tento pořad vyslechlo přes 520.000 posluchačů z 22 zemí. Bylo přitom
zpřístupněno přes 230 příběhů a jejich počet stále roste.
Asociace EUFAMI byla představena v pořadu vysílaném 14. ledna za přítomnosti Connie Magro,
vicepresidentky EUFAMI, a Kevina Jonese, generálního tajemníka EUFAMI. Poskytli zde interview o
práci EUFAMI. Vysílání je ke stažení na http://ow.ly/sBTei

Rozdíly ve zdravotní péči v zemích EU

Více informací získáte
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Nedávno byla publikována zpráva financovaná EU „Rozdíly ve zdravotní péči v zemích EU“, sepsaná
konsorciem pod vedením Michaela Marmota (University College, Londýn). Hlavní zjištění byla
obsažena ve Zprávě o pokroku komise při provádění sdělení z roku 2009, „Solidarita ve zdravotní péči:
Snížení nerovností ve zdravotní péči v EU“, publikované 9. září 2013. Zjištění zahrnují (a) Nerovnosti
v průměrné délce života - žádný důkaz o celkovém poklesu mezi regiony EU, a (b) Nerovnosti
v kojenecké úmrtnosti - mezera mezi členskými státy se zúžila mezi obdobím 2002-4 a 2007-09 o 12%.
Zpráva varuje, že současná finanční, ekonomická a sociální krize hrozí oslabením a rozkladem stávající
strategie a může negativně ovlivnit nerovnosti ve zdravotní péči. Naléhavě žádá, aby odstraňování
nerovností v oblasti zdravotní péče bylo i nadále prioritou. Musí být začleněno do hlavních strategií ve
zdravotnictví a řešeno také v jiných odvětvích. Celou zprávu si přečtete na http://tinyurl.com/pwhjlld

Litevské předsednictví – konference o systémech udržitelné zdravotní péče
Tato konference se konala ve Vilniusu, Litva, dne 19. a
20. listopadu 2013. Cílem každoroční konference bylo
identifikovat stávající nejlepší důkazy na podporu rozvoje
systémů udržitelné zdravotní péče v celé Evropě. Jako
souhrn ke konferenci byly vytvořeny tři hlavní zprávy.
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