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Novinky MHA Malta  
Začátkem dubna pozvala asociace MHA kandidátku na poslankyni Evropského parlamentu, která se 
specializuje na oblast lidských práv, na přednášku pro své členy s námětem Charty EUFAMI pro rodiny 

a pečovatele. Kandidátka se zavázala, že v případě, že bude zvolena, bude v zájmu její pozornosti, aby 

otázky týkající se uživatelů péče o duševní zdraví a jejich rodiny byly středem pozornosti evropské 
agendy. Zástupci MHA se také zúčastnili fóra organizovaného evropským členem, který zpochybňuje 

evropské volby, a vyjádřili své obavy, pokud jde o péči o duševní zdraví, jak na Maltě tak na evropské 

úrovni. 
 

  Novinky od Hafal z Walesu  
V roce 2014 uživatelé služeb a pečovatelé ve Walesu zaměří svou 
kampaň a výzkum na dvě z osmi oblastí života, zahrnutých do zásad 

„Plánu péče a léčby“. Kampaň „Získejme lékařskou prohlídku!“ 
umožní lidem s duševním onemocněním a jejich pečovatelům, aby 

stanovili své vlastní cíle fyzického zdraví, které berou v úvahu dietu,   

tělesné cvičení a získání správné lékařské pomoci. Léčebná iniciativa Hafal bude podporovat zlepšený 
výběr a trvalé perfektní poskytování jak léků, tak léčby ve formě promluv-debat při vážné duševní 

nemoci. Iniciativa bude sledovat vývoj celé řady informací o získání nejlepší léčby a zajistí, aby jak 

terapie promluvou, tak léky, byly zahrnuty v Plánu péče a léčby. Velšský ministr zdravotnictví a 
sociálních služeb, Mark Drakeford AM, zahájí kampaň „Získejme lékařskou prohlídku!“ v Cardiff Bay 

dne 8. května a kampaň vyvrcholí na celostátní akci na Světovém dni duševního zdraví 10. října. 
 

Oznámení vítězů 5. Ceny EU pro žurnalisty  
Vítěze páté Ceny EU v oblasti zdraví pro novináře nedávno oznámil komisař 
pro zdraví, Tonio Borg, při slavnostním ceremoniálu v Bruselu. Z více než 

850 článků přihlášených do soutěže bylo vybráno 28 národních finalistů 

porotami v jednotlivých zemích EU. Vítězi se stali:  
První cenu získal Henk Blanken (Nizozemsko) za článek „Carel´s Head“ (Carelova hlava), příběh, který 

sleduje mladého muže trpícího Parkinsonovou chorobou od diagnózy k léčbě, a poskytuje detailní a 

emocionální záznam průkopnické operace, které se mu dostává. 
 

Druhé místo získali Christiane Hawranek a Marco Maurer (Německo) za jejich ostrý článek 

„dokumentárního stylu“ „The Patient Traffickers“ (Překupníci s pacienty), který upozorňuje na 

pochybné praktiky v neregulované lékařské péči přes hranice. 

 

Třetí místo získal Mette Dahlgaard (Dánsko) za „Am I Killing Someone?“ (Zabíjím někoho?), příběh 
dárce spermatu, který zjistí, že nese gen vysoce dědičné formy rakoviny. Narazí však na cihlovou zeď, 

když se snaží najít způsob, jak varovat potenciální děti, které by mohly být postiženy. 

 
Komisař Borg uvedl: „Ještě jednou, novináři z celé Evropy přispěli k povědomí veřejnosti a chápání 

důležitých zdravotních problémů. Předložili mnoho fascinujících článků na témata, jako je 

Alzheimerova choroba, nebezpečí cukrovky, operace prováděné pomocí robotů, vzácná onemocnění a 
eutanazie. První tři články, které porota EU vybrala pro impozantní práci, vynikaly svou intenzitou, 

originalitou a schopností fascinovat čtenáře“. 
 

Informační graf znázorňující výhody mHealth 
Obrázek vpravo ukazuje všechny způsoby, kterými zdravotní aplikace mohou 
pomoci lidem. Informační graf byl vytvořen organizací PatientView. Je to 

organizace, která spravuje internetové stránky (myhealthapps.net). V nich jsou 

sestavovány seznamy zdravotních aplikací, které byly testovány lidmi jako jsou 
naši čtenáři. Přihlaste se na http://tinyurl.com/mmyjubp 

 
  

8. Mezinárodní den práv pacientů 
Ve dnech 12. a 13. května bude Active Citizenship Network (Síť aktivního 
občanství) organizovat 8. Evropský den práv pacientů – organizace "Úloha 

občanů“ v podpoře pacientů s chronickým onemocněním". Více informací 

získáte na 
http://www.activecitizenship.net/primo-piano/143-8th-europeanpatients- 

rights-day.html.   
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