Jelentés az Európai Men’s Health Forum 1. Európai Konferenciájáról
2005. szeptember 30 – október 1.
A konferenciát az újjászervezett EMHF rendezte. Minden európai országból 2-2 személyt
vendégként hívtak meg. Magyarországról az OEFI képviseletében Dr. Métneki Jánost, a
Magyar Rákellenes Ligától Dr. Simon Tamást.
A Forum rendezıinek felkérésére Dr. Métneki János a program elsı napjának délelıttjén a
magyarországi Férfiak Egészsége Hetérıl tartott elıadást.
A konferenciára a legtöbb európai országból érkeztek résztvevık, összesen 52-en, köztük 2 fı
Szlovákiából, 1-1 fı Bulgáriából, Észtországból és Ukrajnából. Az elıadók között angol, skót,
francia, dán, osztrák és szlovák küldött szerepelt, valamint az Európai Parlament egy angol
tagja.
Az elıadások elsısorban az országukban folyó Férfiak Egészsége programokról,
tevékenységeikrıl számoltak be. Ezek a beszámolók egyrészt a speciális egészségügyi
intézményekbıl kiinduló és a civil tevékenységet támogató munkáról tájékoztattak, másrészt a
nemzeti politikára való hatás szükségességét és lehetıségét taglalták.
A konferencia feladata volt több szervezeti kérdés megtárgyalása és jóváhagyása, amelyeknek
anyagát a küldöttek már elızıleg kézhez kapták és a konferencián munkacsoportokban
megvitattak. Ezek között a leglényegesebb volt egy közös nyilatkozat elfogadása, amelyet
kézjegyükkel ellátva a küldöttek jóváhagytak. A nyilatkozat bevezetıjében rámutatott - a
férfiak és az ifjak ritkább részvételére az egészségügyi ellátásban és gyenge tájékozottságukra
egészségi állapotukról, - a férfiak várható életkorának alacsony szintjére, - az indokolatlan
magas halálozási arányra a megelızhetı betegségekben, - az országok közötti halálozási
adatok feltőnı különbözéseire. Hangsúlyozta, hogy a férfiak rosszabb egészségi állapota és a
korai halálozása kihat a családra, és szükségtelen terheket ró az egészségügyi szolgálatra és
tágabban a nemzetgazdaságra is.
Mindezek alapján felhívja az EU -t, a nemzeti kormányokat, az egészségügyi szolgálatok
felelıseit, valamint további illetékeseket, hogy
− ismerjék el a férfiak egészségét, mint egy jó körülhatárolható és lényeges feladatot
− törekedjenek a férfiaknak egészséggel kapcsolatos magatartásának jobb megértésére
− vegyék figyelembe a „férfiúi érzékenységet” az egészségükrıl történı jobb
gondoskodás érdekében.
− a fiúk és az ifjak egészsége legyen lényeges tevékenység az iskolákban és a közösségi
területeken
− alakítsanak ki olyan összehangolt egészségi és társadalmi célú politikát, ami elısegíti
a férfiak egészségét.

