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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról a mentális egészséggel kapcsolatos és 

klinikai kutatások terén 

(2016/2096(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 19. és 

168. cikkére; 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 21., 23. és 35. 

cikkére, 

– tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 

2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 

– tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok 

során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 2001. április 4-i 

2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a klinikai vizsgálatokról szóló 

irányelv), 

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020), 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési 

Bizottság véleményére (A8-0000/2016), 

A. mivel az egészséghez való jog alapvető emberi jog; 

B. mivel az egészség nem és társadalmi nem szerinti dimenziói maguk után vonják, hogy a 

nők számos különleges egészségügyi kockázattal szembesülnek életük során; 

C. mivel a nők sokszínűségének figyelembe vétele és ennek beépítése a nőket célzó 

egészségügyi szakpolitikákba erősítené e politikák hatékonyságát;  

D. mivel többek között a gyermekágyi halandóság jelzi legjobban az egészségügyi 

rendszerek teljesítményét; 

E. mivel a szexuális és reproduktív jogokhoz  – ideértve a biztonságos és törvényes 

abortuszhoz való jogot is – való hozzáférés hiánya veszélyezteti a nők életét és 

egészségét, valamint növeli a gyermekágyi halandóságot és megbetegedéseket, továbbá 

az életmentő ellátás megtagadásához és az illegális terhességmegszakítások számának 

növekedéséhez vezet;  

F. mivel a nemzeti kormányok által a közegészségügy területén bevezetett korlátozások és 

költségvetési megszorítások miatt is nagyobb gondot jelent az egészségügyi 
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szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

G. mivel a migráns nők a reproduktív egészséggel kapcsolatos sajátos problémákkal is 

küzdhetnek,  például a terhességgel és szüléssel kapcsolatos komplikációkkal, valamint 

a (szexuális) erőszak és visszaélés kockázatának való kitettséggel; 

H. mivel a rák döntően vagy kizárólagosan a nők körében előforduló bizonyos fajtáival, 

úgymint a mellrák, a méhrák és a méhnyakrák, csak a nők betegednek meg; 

I. mivel csak 10 uniós tagállam tűzte ki a nagyon is kívánatos célt, hogy a női lakosság 

100%-a mellrákszűrésen vegyen részt, és mivel csak nyolc ország rendelkezik a 

méhnyakrák szűrésére vonatkozó hasonló célkitűzéssel; 

J. mivel az olyan betegségek, mint a csontritkulás, az izom- és vázrendszeri problémák, 

valamint a központi idegrendszer megbetegedései, mint az Alzheimer-kór és/vagy a 

demencia a nőkben a menopauza során,vagy még a korábbi hormonkezelések miatt 

végbemenő hormonális változásokkal vannak összefüggésben; mivel bár közismert, 

hogy ezek a betegségek a nőket a férfiaknál nagyobb gyakorisággal érintik, a az ilyen 

témákról folytatott kutatás nemi dimenziója igen gyenge lábakon áll; 

K. mivel az endometriózis gyógyíthatatlan betegség, amely minden tizedik nőt és lányt 

(azaz világszerte körülbelül 180 millió, az EU-n belül pedig 15 millió nőt) érinti; mivel 

a betegség gyakran meddőséget okoz és gyakran  magas fokú fájdalommal is jár, így a 

munka, illetve a családi és társadalmi életben számos szempontból korlátozza a nők 

cselekvőképességét; 

L. mivel a mentális egészségügyi problémák – amelyek nem azonosak a pszichiátriai 

zavarokkal – eltérnek a két nemnél: a nők nagyobb arányban szenvednek depresszióban 

és szorongásban (ún. internalizáló zavarok), a férfiaknál pedig gyakrabban alakul ki 

szenvedélybetegség vagy antiszociális személyiségzavar (ún. externalizáló zavarok); 

M. mivel számos tényező miatt, elsősorban a különböző nemi szerepek és nemi 

egyenlőtlenségek vonatkozásában, a depresszió megközelítőleg kétszer olyan gyakori a 

nők, mint a férfiak körében; 

N. mivel a táplálkozási zavarok, mint például az anorexia és a bulimia, fizikai és mentális 

egészségre gyakorolt hosszú távú hatásai jól dokumentáltak, csakúgy, mint az ezeket 

kiváltó okok nemi dimenziója; 

O. mivel a nők ellen férfiak által elkövetett erőszak és ennek a nők egészségére gyakorolt 

hatása alapvető akadályt jelent a nemek közötti egyenlőség elérése és az előtt, hogy a 

nők maradéktalanul élvezhessék emberi jogaikat; 

P. mivel a női nemi szerveiktől megcsonkított nők és lányok testi, lelki, szexuális és 

reproduktív egészségére nézve mindez rövid és hosszú távú hatással van; 

Q. mivel a nőket a toxikológiai és az orvosbiológiai kutatásból már a múltban is különböző 

okokból kizárták, és mivel a kutatás területén a nemek közötti szakadék behatárolja, 

hogy mennyit tudunk a férfiak és a nők egészsége közötti különbségről; mivel ennek 

következtében az orvosbiológiai kutatásban alapvetően a férfi megközelítés dominált, 
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amelyben nem tettek érdemi különbséget a nők és a férfiak között (kivéve egyes 

szakterületeket); 

R. mivel az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem alakított ki egyedi stratégiákat a 

nemek közötti különbségek tanulmányozására és értékelésére vonatkozó iránymutatások 

végrehajtására a gyógyszerek klinikai kutatása során, annak ellenére, hogy elismerte, 

hogy „bizonyos tényezők, amelyek a lakosság körében befolyásolják egy gyógyszer 

hatását fontos szerepet játszhatnak, amikor a férfiak és nők reakciója közötti lehetséges 

különbségeket vizsgálják”, továbbá hogy „a nemekkel kapcsolatos hatások szintén 

fontos szerepet játszhatnak a gyógyszer hatását illetően”1; 

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy: 

a) tekintsék át a nők sajátos egészségügyi szükségleteit, valamint biztosítsák a nemek 

közötti egyenlőség beépítését az egészségügyi szakpolitikák, programok és kutatások 

valamennyi aspektusába – a kifejlesztésüktől és megtervezésüktől kezdve egészen a 

hatásvizsgálatig és a költségvetés megtervezéséig; 

b) ismerjék el közegészségügyi kérdésként a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett 

erőszak bármely formáját; 

c) támogassák azokat a civil és nőszervezeteket, amelyek előmozdítják a nők jogait, 

többek között a nők szexuális és reproduktív egészségét és jogait, és törekedjenek 

annak biztosítására, hogy az európai és nemzeti egészségügyi politikával kapcsolatos 

ügyekben a nők is képviselhessék véleményüket; 

d) ösztönözzenek programokat, amelyek a nők sajátos szükségleteivel foglalkoznak az 

őket érintő betegségek kapcsán, mint a csontritkulás, az izom- és vázrendszeri 

problémák, valamint a központi idegrendszer megbetegedései, mint az Alzheimer-

kór és/vagy a demencia, beleértve olyan programokat is, amelyek a nőket a 

megelőzés módszereiről tájékoztatják és az orvosi személyzet számára képzést 

nyújtanak; 

e) fokozzák az endometriózis okaira és lehetséges kezelési módjaira irányuló kutatás 

finanszírozását, valamint dolgozzanak ki klinikai iránymutatásokat és hozzanak létre 

referenciaközpontokat; folytassanak tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányokat az 

endometriózisról, és bocsássanak rendelkezésre eszközöket az egészségügyi 

szakemberek speciális képzésére és kutatási kezdeményezésekre; 

f) rendszeresen gyűjtsenek adatokat, különösen a depresszió előfordulásáról, amelyeket 

legalább a nemek, az életkor és a társadalmi-gazdasági helyzet szerint lebontják; 

2. ajánlja, hogy a terhes nők egészségügyi ellátása a terhesség első harmadában a lehető 

legrövidebb időn belül kezdődjön meg, hogy lehetővé váljon az esetleges felügyeletet 

igénylő konkrét betegségek meghatározása, olyan szociális problémák felismerése, 

amelyek orvoslására a nők segítségre szorulhatnak a szociális és mentális egészséggel 

kapcsolatos szolgálatoktól, és hogy tájékoztassák a nőket a terhességgel kapcsolatos 

                                                 
1 EMEA/CHMP/3916/2005 - ICH 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf
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kérdésekről; 

3. úgy véli, hogy a szexuális és reproduktív jogok magukban foglalják a legális és 

biztonságos abortuszhoz, valamint a megbízható, biztonságos és megfizethető 

fogamzásgátláshoz és a szexuális és reproduktív egészséggel, a szabad döntéssel és 

beleegyezéssel kapcsolatos szexuális oktatáshoz és tájékoztatáshoz való egyetemes és 

szabad hozzáférést; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a 

szexuális és reproduktív egészséget és jogokat, a nemek közötti egyenlőséget 

figyelembe vevő, megfelelő és megbízható, biztonságos és megfizethető 

fogamzásgátlást, valamint biztosítsák a legális és biztonságos terhességmegszakításhoz 

való hozzáférést az Európai Unióban és azon kívül; 

4. sajnálatosnak tartja, hogy a szexuális és reproduktív jogok több uniós tagállamban 

rendkívül korlátozottak és/vagy bizonyos feltételek meglététől függenek; 

5. azon a véleményen van, hogy a tagállamokban az abortusz elvégzését megtagadó, 

növekvő számú egészségügyi szakember szintén veszélyt jelent a nők egészségére és 

jogaira nézve; 

6. felhívja a tagállamokat, hogy akadályozzák meg, tiltsák be és büntessék a nők 

kényszersterilizációját, amely különösen a fogyatékkal élő nőket és a roma nőket érinti; 

7. hangsúlyozza, hogy a szűrővizsgálat a rák megelőzésére irányuló egyik leghatékonyabb 

intézkedés; 

8. felhívja a tagállami egészségügyi hatóságokat, hogy a cselekvőképességet korlátozó 

betegségként ismerjék el az endometriózist, ami lehetővé tenné az érintett nők ingyenes 

kezelését, még akkor is, ha a kezelések és/vagy sebészeti beavatkozások költségesek, és 

a legkritikusabb időszakokban lehetővé tenné külön betegszabadság kivételét, elkerülve 

a munkahelyi megbélyegzést; 

9. felhívja a tagállamokat, hogy az összes bevándorló nő számára  – jogállásuktól 

függetlenül – teljes körűen biztosítsák a jó minőségű ellátáshoz való hozzáférést, hosszú 

távon pedig megfelelően készítsék fel nemzeti egészségügyi rendszereiket; 

10.  felszólítja a tagállamokat, hogy védelmezzék a visszaéléseket jelentő, őrizetben lévő 

menedékkérő nőket, és hangsúlyozza, hogy e nők számára azonnali védelmet, 

támogatást és tanácsadást kell nyújtani; 

11. csalódottságának ad hangot, amiért a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszak 

megakadályozására irányuló programok éves költségvetése valamennyi tagállamban 

sokkal kisebb, mint az ilyen erőszak tényleges – gazdasági, társadalmi vagy erkölcsi 

jellegű – költsége; 

12. felhívja a tagállamokat, hogy akadályozzák meg, tiltsák be és büntessék a női nemi 

szervek megcsonkítását, és biztosítsanak szakosodott egészségügyi szolgáltatásokat a 

női nemi szervek megcsonkításának áldozatává vált nők számára; 

13. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására – beleértve a nők számára létesített 
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menedékotthonokhoz való hozzáférést – minden nő számára függetlenül jogi 

helyzetüktől, fogyatékosságuktól, szexuális irányultságuktól, faji hovatartozásuktól, 

illetve etnikai származásuktól, koruktól vagy vallásuktól; 

14. úgy véli, hogy az átfogó, összehasonlítható, megbízható és rendszeresen frissített, 

nemekre lebontott adatok a nők egészsége szempontjából okot adhatnak a hátrányos 

megkülönböztetésre; ezért felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy 

mozdítsák elő és tegyék kötelezővé az összehasonlítható, nemek szerint lebontott adatok 

gyűjtését, uniós és nemzeti szinten egyaránt; 

15. a táplálkozási zavarok vonatkozásában támogatja a nemek közötti egyenlőséget 

figyelembe vevő megközelítést, és hogy ez általánosan érvényesüljön az egészségről 

folytatott párbeszéd és a nyilvánosság felé irányuló tájékoztatás során; 

16. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai 

vizsgálatokat férfiakon és nőkön egyaránt végezzék el, és hogy e vizsgálatokat 

befogadó, megkülönböztetésmentes módon, egyenlő feltételek mellett és 

marginalizálódás mentesen kell végrehajtani; javasolja, hogy a klinikai vizsgálatok 

során továbbá vegyék figyelembe a veszélyeztetett népességcsoportokat, például a 

gyermekgyógyászati és a geriátriai betegeket és az etnikai kisebbségeket; úgy véli, hogy 

a különféle mellékhatások nyilvántartása érdekében a nemek szerint lebontott adatokat a 

termékek forgalomba hozatalát követően is gyűjteni kell; 

17. úgy véli, hogy a szülőképes korban lévő nők klinikai vizsgálatokban való részvétele 

etikai és társadalmi jelentőséggel bír, amennyiben a meg nem született magzatok 

esetében megfelelő a kockázatvédelem; 

18.  kéri, hogy a gyógyszeripari termékek címkéjén egyértelműen jelezzék, hogy a terméket 

tesztelték-e nőkön vagy sem, valamint azt, hogy a férfiaknál és a nőknél eltérő 

mellékhatások várhatóak-e; 

19. kéri a Bizottságot, hogy uniós szinten ösztönözze azokat a projekteket, amelyek arra 

összpontosítanak, hogy hogyan kezelik a nőket a klinikai kutatás területén; e 

projektekbe minden szinten be kell vonni a közegészségügyi hatóságokat és a 

gyógyszeripart; 

20. sürgeti az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA), hogy dolgozzon ki külön 

iránymutatásokat a nőkre mint a klinikai vizsgálatok különleges populációjára; 

21. felhívja a tagállamokat, hogy az 536/2014/EU rendeletnek az emberi felhasználásra 

szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatai során történő alkalmazásakor biztosítsák a férfiak 

és a nők egyenlő képviseletét, fordítsanak különös figyelmet a résztvevők nemi 

összetételének átláthatóságára és – e rendelet megfelelő végrehajtásának átgondolása 

során – elsősorban a férfiak és a nők képviseleti szintjét kövessék nyomon; 

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

 

Az egészség több, mint csupán egy biológiai kérdés, az Egészségügyi Világszervezet szerint „a 

testi, szellemi és szociális teljes jólétnek állapota és nemcsak betegség vagy fogyatékosság 

hiányából áll”.1Mind a biológiai nem fogalma, mind a társadalmi nem (gender) összetétele 

számít az egészség minden szintjén, és különböző módon érinti a nők és a férfiak egészségét, 

valamint az egészséghez és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését.2 

 

Az erőforrásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés az egyéb szociális tényezőkkel együtt 

egyenlőtlen egészségügyi kockázatokat és az egészségről szóló információkhoz, az ellátáshoz 

és a szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférést eredményez a nők és a férfiak számára. 

Emellett a biológiai különbségek maguk után vonják, hogy a nőknek különleges egészségügyi 

problémáik és szükségleteik vannak, elsősorban a szexuális és a reproduktív egészségükkel 

kapcsolatban. Tudományosan bebizonyították, hogy a férfiak és nők közötti biológiai 

különbségek jóval túlmutatnak a szaporítószerveken. A szívbetegségek például a vezető 

halálozási okot képviselik a nők körében. A szívroham jelei és tünetei eltérnek a férfiaknál és 

a nőknél, a nők pedig nagyobb valószínűséggel halnak meg a szívrohamot követő egy éven 

belül.  

Csak a nők szívbetegségeiről és tüneteiről szóló legújabb kutatások mutatták ki, hogy a nők 

sokkal magasabb arányban szenvednek szív- és érrendszeri betegségben, mint a férfiak3, ezek 

a betegségek azonban később jelentkeznek és más tünetekkel, mint a férfiaknál, és orvosi ellátás 

szempontjából máshogyan kellene kezelni őket. Azonban sem a kutatás, sem a gyakorlat nem 

veszi még kellően figyelembe a férfiak és a nők között az egészség, a betegség és a kezelés 

terén létező különbségeket. Bár az Unió lakosságának több mint a felét alkotják, a nők még 

mindig alulreprezentáltak az orvosbiológiai kutatás terén.  

 

A létező kutatási adatok egyenlőtlenségeket mutatnak az egészségi állapot, az egészséggel 

kapcsolatos magatartás, illetve az egészséghez és a kezeléshez való hozzáférés terén. A 

döntéshozóknak és az orvosi kutatásnak meg kell kérdőjelezniük és vizsgálniuk kell ezen 

egyenlőtlenségek okait, és eredményes válaszokat kell adniuk rájuk. Az orvosbiológiai kutatás 

például továbbra is azon a kimondatlan feltételezésen alapul, hogy a nők és a férfiak fiziológiai 

szempontból – a reprodukciós rendszerük kivételével – mindenben hasonlóak, és figyelmen 

kívül hagyja az egészségre jelentős hatással bíró egyéb biológiai, szociális és nembeli 

különbségeket. 

A fájdalom esetében például: a nőknek gyakrabban vannak fájdalmaik, és azok intenzívebbek, 

a fájdalomcsillapítók pedig kevésbé hatásosak a nőknél, mint a férfiaknál. Sok esetben olyan 

megelőző és gyógyító stratégiákat alkalmaznak nőknél, amelyeket csak férfiakon teszteltek, és 

                                                 
1 A WHO alapokmányának preambuluma. 
2 „Egyenlőtlen, tisztességtelen, hatástalan és elégtelen nemek közötti egyenlőtlenség az egészség terén: Miért 

létezik, és hogyan tudjuk megváltoztatni”, Az egészségre ható társadalmi tényezőkkel foglalkozó WHO-bizottság 

végleges jelentése, 2007. szeptember. 
3 A hagyományosan férfibetegségnek tekintett szív- és érrendszeri megbetegedéseket a nők elhalálozásának első 

számú okaként tartják számon világszerte. Emellett az egészségügyi rendszerek számára költséges súlyos 

betegségek és fogyatékosságok egyik fő okozója, és tönkreteszi a nők életminőségét. A nők viszonylatában a szív- 

és érrendszeri megbetegedések az Unióban továbbra is a vezető halálok mind a huszonhét uniós tagállamban. Csak 

az elmúlt évtizedekben figyeltek fel jobban arra, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések a nőket a férfiaktól 

eltérő módon sújtják, felhívva a nők figyelmét arra, hogy milyen kockázatot hordoznak magukban. A szív- és 

érrendszeri megbetegedések okozta elhalálozás az EU-ban a nők 43%-át, míg a férfiak 36%-át érintette. Lásd 

http://eurohealth.ie/wp-content/uploads/2013/02/Women-and-CVDfin.pdf 
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így kevés, vagy akár kontraproduktív hatásuk lehet. 

 

A jelentés külön megemlítené az endometriózis esetét, amely példaként szolgál a női 

betegségekről szóló kutatások és azok kezelése terén létező megkülönböztetésre.  

 

Ami a mentális egészséget illeti, a WHO szerint a pszichés zavarok életprevalencia-arányai 

magasabbak, mint azt korábban gondolták, folyamatosan növekednek, és a népesség csaknem 

felét érintik. Bár az összes pszichiátriai zavar aránya majdnem megegyezik a férfiaknál és a 

nőknél, jelentős nembeli különbségek vannak a mentális betegségek típusaiban. A nemi 

szempontok határozzák meg, hogy milyen mértékű hatalommal és ellenőrzéssel rendelkeznek 

a férfiak és a nők a mentális egészségük és életük, a társadalmi pozíciójuk, státuszuk és a velük 

való bánásmód társadalmi-gazdasági meghatározó tényezői, valamint az egyes mentális 

egészségi kockázatok iránti hajlamuk és velük szembeni kitettségük felett. A nembeli 

különbségek különösen a gyakori mentális zavarok, mint például a depresszió és a szorongás 

terén mutatkoznak meg. 

 

Az egészségügyi ágazat közpolitikái néha elméletben elismerik, hogy a nemi szempontok 

jelentős egészségügyi meghatározó tényezők az életciklus folyamán1. A nők egészségügyi 

szükségleteit azonban nem vették figyelembe teljes mértékben és következetesen az európai és 

a nemzeti egészségügyi politikákban. Sürgősen foglalkozni kell azzal a problémával, hogy 

nincs következetes és integrált megközelítés a nők jogaihoz és a gender vonatkozásában az 

egészségügyi politikán belül, ami pedig alapvető fontosságú lenne az emberi egészség 

mindenkire vonatkozó magas szintű védelme elérése céljából, ahogy azt az uniós szerződések 

is biztosítják2. Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, a jelenleg jobbára a nemi aspektusokat 

figyelmen kívül hagyó egészségügyi politikai szempontoknak egy kifejezetten nőkkel 

kapcsolatos megközelítést kell magukban foglalniuk, és teljes mértékben igénybe kell venniük 

a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének eszközét. 

 

Az Unió egészségügyi politikája: a nemek közötti egyenlőség szempontjának hiánya 

 

Az Uniót az alapító szerződések kötelezik arra, hogy biztosítsa az emberi egészség védelmét 

valamennyi szakpolitikája részeként, és hogy együtt dolgozzon az uniós országokkal a 

közegészség javításán, az emberi betegségek megelőzésén, illetve a fizikai és a mentális 

egészséget fenyegető veszélyek forrásainak megszüntetésén. Az Európa 2020 stratégia 

intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá fejlesztené az Uniót, elősegítve a növekedést 

mindenki számára – amelynek egyik feltétele a jó egészségben lévő népesség. 

 

Az egészségügyi stratégián keresztül végrehajtott uniós egészségügyi politika a megelőzésre, a 

jó egészséghez való egyenlő esélyekre és a – jövedelemtől, nemtől, nemzetiségtől stb. 

függetlenül – mindenki számára elérhető minőségi egészségügyi ellátásra, a több uniós országot 

érintő komoly egészségügyi fenyegetések kezelésére, az emberek egészségének idős korban 

való megőrzésére, valamint a dinamikus egészségügyi rendszerek és az új technológiák 

támogatására koncentrál. 

 

                                                 
1 Az Európai Unió Tanácsa, a nők egészségéről szóló következtetések, 2005; Az egészségügy és a migráció Unión 

belüli helyzetéről szóló következtetések, 2007; A romák integrációjáról szóló következtetések, 2008; A fiatalok 

egészségéről és jólétéről szóló állásfoglalás, 2008. 
2 Az EUMSZ 168. cikke. 
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A Tanács megerősítette, hogy az egyetemesség, a minőségi ellátáshoz való hozzáférés, az 

egyenlő bánásmód és a szolidaritás az uniós tagállamok egészségügyi rendszereit megalapozó 

közös értékek és elvek1. Az egyetemesség elve megköveteli, hogy senkitől se lehessen 

megtagadni az egészségügyi ellátást. A szolidaritás a nemzeti egészségügyi rendszerek 

pénzügyi szerkezetéhez kapcsolódik ezen egyetemes hozzáférés biztosítása céljából. Az azonos 

bánásmód a szükség szerinti azonos hozzáféréshez kapcsolódik az etnikai hovatartozástól, 

nemtől, kortól, társadalmi helyzettől vagy a fizetés képességétől függetlenül. 

 

Emellett az Európai Unió Alapjogi Chartája kimondja, hogy a nemzeti jogszabályokban és 

gyakorlatokban megállapított feltételek mellett mindenkinek joga van megelőző egészségügyi 

ellátás igénybevételéhez, továbbá orvosi kezeléshez. Ezen alapelveket kiegészíti a nemek 

közötti egyenlőség érvényesítésének általános, az európai uniós szerződésekben foglalt 

kötelezettsége, ami az egészségügyi politika terén dolgozó valamennyi európai és nemzeti 

döntéshozó munkájára is vonatkozik.  

 

Az egészségügyi rendszereknek az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére kell 

törekedniük, amelyek között a nem elismert meghatározó tényező. Ezért az európai és nemzeti 

szintű illetékes döntéshozók jogi és társadalmi felelőssége, hogy teljes mértékben figyelembe 

vegyék a nők tapasztalatait és szükségleteit az egészségügyi ágazat szakpolitikáinak kialakítása 

során. A jelenlegi helyzet alapján alkotott kép azonban sajnos nem ezt mutatja. 

 

Az egészségügyhöz kapcsolódó szakpolitikákért elsősorban a tagállamok felelnek az Unióban. 

Az Uniónak azonban van hatásköre az egészségfejlesztő és betegségmegelőző intézkedések 

terén, emellett koordináló szerepet tölt be, illetve támogatást is nyújt a tagállamoknak a 

minőségi emberi egészségvédelem elérése érdekében. A nők egészségével az egészség 

társadalmi-gazdasági meghatározó tényezői és az egyes korcsoportok összefüggésében 

foglalkoztak uniós szinten szakpolitikai kérdésként. Elméletben az Unió elismeri, hogy a nem 

– az életkor, a képzettség, a gazdasági és a családi állapot mellett – az egészség és az 

egészségügyi ellátás jelentős meghatározó tényezői. Az Európai Bizottság Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága számos jelentést adott ki többek között a nők 

egészségéről és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésükről szóló adatokkal. A 

gyakorlatban viszont ezeket a dokumentumokat nem követték konkrét, a nők egészségügyi 

szükségleteit megcélzó szakpolitikai fellépések és programok, az európai közegészségügyi 

politikák pedig továbbra is jobbára figyelmen kívül hagyják a nemi aspektusokat. 

 

Noha a szerződések előírják, hogy a nemek közötti egyenlősége szempontját integrálni kell az 

összes uniós tevékenységbe (a nemek közötti egyenlőség érvényesítése), ez alig jelenik meg az 

Európai Bizottság szakpolitikai dokumentumaiban, tevékenységeiben és programjaiban pedig 

még kevésbé. Az Unió által támogatott, az egészségüggyel kapcsolatos kutatásban például nem 

fordítanak elég forrást és figyelmet a nemek közötti egyenlőség kérdéseire és a nők 

szükségleteire.  

                                                 
1 A Tanács következtetései a közös értékekről és elvekről az uniós egészségügyi rendszerekben (2006): http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006XG0622(01)&from=EN 

 


