
Отчетоха постиженията на RECOVER-E на Европейския конгрес по психиатрия

Онлайн симпозиум обсъди постиженията на проекта RECOVER-E в рамките на 29-ия
Европейски конгрес по психиатрия (10-13.04.2021 г.). Участници в RECOVER-E от
България, Хърватия, Черна гора, Република Северна Македония, Нидерландия и Румъния
обсъдиха актуалните резултати от работата на проекта в различните държави.
Председател и съпредседател на форума бяха д-р Ханс Круун и д-р Лаура Шийлдс-Земан
от Институт Тримбос, Холандия. Сред дебатираните теми бяха как са се променили
системите за психично здраве в отделните страни след стартирането на RECOVER-E през
2018 г., как е повлияло включването на експерт от опит в мобилните психиатрични екипи,
какво е въздействието на пандемията от COVID-19 върху хората с тежки психични
заболявания, както и в каква степен е постигнат диалог с различните институции,
свързани с психичното здраве. Мултидисциплинарните психичноздравни екипи, които
работят по проекта RECOVER-E, включват психиатри, психолози, социални работници,
медицински сестри и експерт от опит (човек, преживял тежко психично заболяване).
Д-р Мартина Ройнич Кузман от Университетския болничен център в Загреб, Хърватия,
отбеляза, че пандемията и няколкото земетресения са затруднили значително
предоставянето на услугите, но въпреки предизвикателствата моделът за предоставяне на
грижи от мултидисциплинарни психичноздравни екипи работи успешно.
Екипът от Котор, Черна гора, също отбеляза ползите от прилагането на новия модел за
мобилна психиатрия. Д-р Александър Томчук от Специализираната психиатрична
болница в Котор отбеляза, че мобилните психиатрични екипи допринасят за по-доброто
качество на живот на пациентите, за тяхното възстановяване и ресоциализация.
Д-р Владимир Наков от Националния център по обществено здраве и анализи коментира,
че Законът за здравето в България се фокусира много малко върху психичното здраве и
съществуващото системно сътрудничество между медицинските и социалните служби е
ограничено. Този нов модел за грижи обаче прави това сътрудничество възможно, като
осигурява допълнителни възможности на потребителите на услуги.
Д-р Милош Милутинович от Университетска клиника по психиатрия в Скопие, Република
Северна Македония, сподели, че първоначално присъствието на експерт от опит е
срещнало известна съпротива в екипите, но тези хора вече се възприемат като „основни
играчи, променящи играта“.
Д-р Тибериу Ротару от Психиатричната болница в Сирет, Румъния, изрази надежда, че
работата на мобилните екипи за психиатрична помощ в общността ще продължи, че
техният брой ще бъде увеличен и ще бъде осигурено финансирането и участието на
експерт от опит в тях.
Участниците във форума подчертаха, че се надяват на устойчивост на проекта и
продължаване на неговите дейности след финала му. Те коментираха, че това би могло да
бъде постигнато чрез изграждане на политики и чрез сътрудничество със заинтересовани
страни, които работят и в други области и здравни услуги.
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