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6. Kongres EUFAMI                                                   
 

 
19.-20. září 2015, Sofie 

Přes 100 delegátů z 22 zemí navštívilo 6. Kongres EUFAMI v Sofii, 
Bulharsko, dne 19. a 20. září. V závěru kongresu byla vydána Sofijská 

deklarace. Tato Deklarace znovu schvaluje Rodinnou chartu EUFAMI, 

která byla prvně vydána v Dublinu v r. 2012, a také požaduje snížení 
stigmatu týkajícího se duševní nemoci. Požaduje dále opatření pro boj 

s diskriminací kvůli onemocnění příbuzného. Deklarace bude brzy 

k dispozici na www.eufami.org.  
   

  Valná hromada EUFAMI volí nového člena výboru 
Ve stejnou dobu kdy probíhal kongres, také v Sofii, pořádala EUFAMI svou Výroční valnou 

hromadu, kde byl zvolen jeden nový člen výboru, aby zaplnil volné místo po odchodu Alessandra 
Svettiniho z Itálie. Novým členem výboru se stal Kenneth Lien Steen z norské asociace členů rodiny 

EUFAMI, Landsforeningen for Parorende innen Psykisk Helse (LPP). Kenneth je generální 

tajemník v LPP. 
 

 

  Konečné výsledky Hlavního průzkumu rodin jsou teď k dispozici  
EUFAMI s potěšením oznamuje výsledky svého hlavního průzkumu ve 

22 zemích o rodinných pečovatelích. Průzkum je výsledkem spolupráce 

mezi EUFAMI a LUCAS, mezioborového střediska pro výzkum péče a 
poradenství KU Leuven, a je založen na odpovědích od více než 1.100 

rodinných pečovatelů. Výsledky a 13 zpráv pro 13 zúčastněných zemí 

naleznete na www.caringformentalhealth.org.   
 

 

 Péče o lidi s psychózami a schizofrenií 
Vůbec první online kurz zdarma, Péče o lidi s psychózami a 
schizofrenií, určený zvláště pro rodinné pečovatele, bude 

zahájen 12. října 2015. Studijní plán kurzu navrhla a vytvořila 

světoznámá Královská akademie Londýn, příspěvky pocházejí 
od  lidí s přímou zkušeností, dále od  mezinárodních  odborníků  
z oblasti psychiatrie, psychologie, ošetřovatelství a farmacie. Dvoutýdenní kurz zahrnuje inovativní 
formáty na multimediální bázi, spolu s online debatou v přímém přenosu mezi studenty a vedoucím 

kurzu. Kurz je přístupný pro kohokoliv se zájmem o psychózy a poskytování péče. Více o přihlášce 

se dozvíte na http://tinyurl.com/oyt3t5m.  
 

Výzva k účasti 
PATHWAYS je tříletý projekt EU, jehož cílem je rozvoj inovativních 

přístupů pro podporu profesionální integrace a reintegrace lidí 
s chronickými nemocemi a pro zlepšení jejich zaměstnanosti. 

Nezaměstnanost, absence, snížená produktivita a stigmatizace na 

pracovišti jsou terčem naší evropské studie. Na vytvoření loga projektu 
PATHWAY vypsalo 12 partnerů z 10 evropských zemí konsorcia 

evropskou soutěž nápadů. Vítěz bude odměněn letenkou do Madridu 

v březnu 2016. Více na kontaktní adrese pathways@istituto-besta.it, kde 
lze získat podrobný leták a na www.path-ways.eu.     
 

 

Europečovatelé vydávají InformCare 
Demografické změny Evropy vedou k rostoucímu výskytu nemocí spojených s věkem, rostoucí 

potřebě péče a výzvě udržitelnosti pro naše systémy sociální a zdravotní péče. Podle nedávného 

výzkumu 80% péče v Evropě provádí rodiny a přátelé. Výzkum ukazuje, že dnes existuje v Evropě 
více než 100 mil. pečovatelů – číslo, které je možná podhodnoceno. Europečovatelé uvedli zcela 

první webovou platformu pro neformální pečovatele – InformCare – vyvinutou v rámci projektu 

Innovage, který financuje EU. InformCare poskytuje neformálním pečovatelům  z 27 členských států 
EU klíčové informace o jejich právech a nárocích a také rady, jak nejlépe poskytovat péči a zvládat 

svou činnost. I profesionální pečovatelé a zaměstnanci z vybraných zemí mají přístup k informacím, 

jak nejlépe podpořit pečovatele a vyhovět jejich potřebám. Více na www.eurocarers.org/InformCare.  
 

Platforma odborníků na duševní zdraví představuje Cenu médií pro bulharské 

praktické lékaře 
Během nedávného kongresu EUFAMI v Sofii Platforma odborníků na duševní zdraví (zaměření na 
deprese) udělila Cenu médií Dr. Lyubomiru Kirilovu jako uznání práce, kterou provádí v oblasti 

depresí, vyhoření a sebevražd v Bulharsku. Dr. Kirilov je president Bulharské národní asociace 

praktických lékařů a vicepresident Jihovýchodní regionální asociace praktických lékařů. Cenu předal 
Kevin Jones, generální tajemník EUFAMI a člen Platformy odborníků.  
 

Nová zpráva upozorňuje na zvýš. riziko sebevražd u pacientů s bipolární poruchou I  
Nová zpráva vydaná právě v době Světového dne prevence sebevražd „Zaplacení nejvyšší ceny“, 
upozorňuje na naléhavou potřebu přesné diagnózy a řízení léčby bipolární poruchy I. Dotýká se 

významného břemene společnosti, pacientů a pečovatelů. Podle vedoucích světových odborníků  

kvůli nedostatečnému pochopení vážné formy bipolární poruchy I (mánie s depresivními symptomy) 
nedostanou milióny lidí na celém světě včasnou a přesnou diagnózu a jsou ponecháni vystaveni 

zvýšenému riziku sebevraždy. Celou zprávu si můžete stáhnout na www.bipolarmania.net.  
 

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