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Θέμα: Η στρατηγική της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία και η ισότητα των φύλων

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-20251, «η Ένωση οφείλει να 
προωθεί την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις δραστηριότητές της, όπως απαιτείται 
από τις Συνθήκες».

Μολονότι επισημαίνει σημαντικές ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα της δημόσιας υγείας και 
αναγνωρίζει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία λόγω φύλου, η 
στρατηγική δεν περιγράφει συγκεκριμένα μέτρα εν προκειμένω.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα πλήττουν περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι άνδρες. Ωστόσο, σύμφωνα με 
μετα-ανάλυση 86 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στην 
Ευρώπη μεταξύ 2010 και 2017, μόνο 37,4 % των 68 000 συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Τούτο έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην καταλληλότητα ανά φύλο των διαθέσιμων θεραπευτικών αγωγών και στο 
πώς σχεδιάζονται να επιδρούν στις γυναίκες.

Αυτές οι ανισότητες μεταξύ των φύλων εκδηλώνονται επίσης στην ευαισθητοποίηση του κοινού όσον 
αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη μελέτη VIRGO, στην οποία 
εγγράφηκαν 3 501 ασθενείς ηλικίας 18-55 ετών με καρδιακή προσβολή, 45 % των γυναικών 
περιμένουν περισσότερες από έξι ώρες προτού εισαχθούν στο νοσοκομείο μετά την εκδήλωση 
συμπτωμάτων, σε σύγκριση με 36 % των ανδρών2.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη δημόσια υγεία, καθώς και 
στην ανάγκη να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων στην ενωσιακή πολιτική στον τομέα της υγείας;

2. Προτίθεται επίσης να διασφαλίσει ότι κάθε μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την καρδιαγγειακή 
υγεία θα περιλαμβάνει την ισότητα των φύλων ως βασική συνιστώσα;
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1 COM(2020)0152.
2 Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται από πιο πρόσφατες έρευνες που δείχνουν ότι 41 % των γυναικών, σε 

σύγκριση με 37 % των ανδρών, περιμένουν περισσότερες από 12 ώρες για να μεταβούν στο νοσοκομείο 
αφότου νιώσουν πόνο στο στήθος.


