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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par dzimumu līdztiesības veicināšanu garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā 

(2016/2096(INI)) 

Eiropas Parlaments,  

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 19. un 168. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 21, 23. un 35. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) 

Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ 

Direktīvu 2001/20/EK, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīvu 2001/20/EK 

par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās 

prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm („Klīniskās 

izpētes direktīva”), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020), 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Attīstības 

komitejas atzinumu (A8-0000/2016), 

A. tā kā tiesības uz veselību ir viena no pamata cilvēktiesībām; 

B. tā kā ar dzimumu un dzimti saistītie veselības aspekti nosaka, ka sievietes savas dzīves 

laikā saskaras ar dažādiem īpašiem veselības riskiem; 

C. tā kā, ņemot vērā sieviešu dažādību un iekļaujot to uz sievietēm orientētā veselības 

politikā, tiktu pastiprināta šīs politikas efektivitāte; 

D. tā kā mātes mirstību uzskata par būtisku veselības aprūpes sistēmas darbības indikatoru; 

E. tā kā seksuālo un reproduktīvo tiesību, tostarp droša un likumīga aborta, nepieejamība 

apdraud sieviešu un meiteņu dzīvību un veselību, palielina mātes mirstību un 

saslimstību un noved pie tā, ka tiek liegta dzīvības glābšanai nepieciešama aprūpe un 

palielinās nelikumīgo abortu skaits; 

F. tā kā ierobežojumi un budžeta samazinājumi, ko sabiedrības veselības jomā izdarījušas 

valstu valdības, apgrūtina arī piekļuvi veselības pakalpojumiem; 

G. tā kā sievietes migrantes vēl papildus var saskarties ar īpašām problēmām, kas saistītas 

ar reproduktīvo veselību, piemēram, grūtniecības vai dzemdību komplikācijām, kā arī ar 

(seksuālās) vardarbības un izmantošanas risku; 
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H. tā kā ir tādi vēža veidi, ar ko saslimst galvenokārt vai tikai sievietes, piemēram, krūts 

vēzis, dzemdes vēzis un dzemdes kakla vēzis; 

I. tā kā tikai 10 ES dalībvalstis ir nospraudušas ļoti svarīgo mērķi 100 % sieviešu veikt 

krūts vēža skrīningu un tā kā tikai astoņas valstis šādu mērķi noteikušas attiecībā uz 

dzemdes kakla vēža skrīningu; 

J. tā kā ir konstatēts, ka pastāv saikne starp tādām slimībām kā osteoporoze, balsta un 

kustību aparāta problēmas un centrālās nervu sistēmas slimības, piemēram, Alcheimera 

slimība un/vai demence, un hormonālajām izmaiņām, ko sievietes piedzīvo menopauzes 

laikā vai — hormonterapijas dēļ — agrāk; tā kā, lai gan ir zināms, ka sievietes no šīm 

slimībām cieš biežāk nekā vīrieši, dzimumdimensija šādu jomu pētniecībā bijusi vāja; 

K. tā kā endometrioze ir neārstējama slimība, kas skar aptuveni vienu no 10 sievietēm un 

meitenēm (t. i., aptuveni 180 miljonus sieviešu pasaulē un 15 miljonus — ES); tā kā šī 

slimība bieži izraisa neauglību un stipras sāpes, atņemdama spēju pilnīgi iesaistīties 

dažādos darba, privātās un sabiedriskās dzīves procesos; 

L. tā kā garīgās veselības problēmas, kas atšķiras no psihiatriskajiem traucējumiem, variē 

atkarībā no dzimuma: sievietēm ir augstāki depresijas un trauksmes (ko sauc par 

internalizējošiem traucējumiem) rādītāji, bet vīriešiem ir augstāki narkomānijas un 

antisociālu traucējumu (ko sauc par eksternalizējošiem traucējumiem) rādītāji; 

M. tā kā dažādu faktoru dēļ — kas galvenokārt saistīti ar atšķirīgām dzimtes lomām un 

dzimumu nelīdztiesību — depresija sieviešu vidū ir aptuveni divkārt izplatītāka nekā 

vīriešu vidū; 

N. tā kā ēšanas traucējumu, piemēram, anoreksijas un bulīmijas, ilgtermiņa ietekme uz 

fizisko un garīgo veselību, kā arī to cēloņu dzimumdimensija ir labi dokumentēta; 

O. tā kā vīriešu vardarbība pret sievietēm un tās ietekme uz sieviešu veselību ir 

fundamentāls šķērslis, kas liedz panākt dzimumu līdztiesību un neļauj sievietēm pilnīgi 

izmantot savas cilvēktiesības; 

P. tā kā sievietes un meitenes, kas pakļautas sieviešu dzimumorgānu kropļošanai, saskaras 

ar īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz fizisko, psiholoģisko, seksuālo un reproduktīvo 

veselību; 

Q. tā kā vairāku iemeslu dēļ sievietes vēsturiski nav bijušas iekļautas kā subjekti 

toksikoloģijas un biomedicīnas pētniecībā un tā kā lielas dzimumsaistītas atšķirības 

pētniecībā ierobežo mūsu zināšanas par atšķirībām starp sieviešu un vīriešu veselību; tā 

kā līdz ar to biomedicīnas pētniecība galvenokārt atspoguļojusi vīriešu perspektīvu, 

sievietes pielīdzinot vīriešiem (izņemot īpašas specializācijas); 

R. tā kā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) nav izstrādājusi nekādas īpašas stratēģijas, kā īstenot 

vadlīnijas par dzimumu atšķirībām zāļu klīniskajā izvērtēšanā, lai gan tā ir atzinusi, ka 

„daži no faktoriem, kas ietekmē zāļu iedarbību populācijā, var būt svarīgi, ņemot vērā 

potenciālās atšķirības vīriešu un sieviešu reakcijā”, un ka „dzimumspecifiska ietekme 
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zāļu iedarbībā var būt būtiska”1, 

1. aicina Komisiju un dalībvalstis: 

(a) apzināt īpašās sieviešu veselības vajadzības un nodrošināt dzimumperspektīvas 

integrēšanu visos veselības politikas, programmu un pētniecības aspektos no 

izstrādes un projektēšanas posma līdz ietekmes novērtēšanai un budžeta plānošanai; 

(b) atzīt vīriešu vardarbību pret sievietēm par sabiedrības veselības problēmu, lai kādā 

formā tā notiktu; 

(c) atbalstīt pilsoniskās sabiedrības un sieviešu organizācijas, kas cīnās par sieviešu 

tiesībām, tostarp sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, kā arī 

strādāt pie tā, lai nodrošinātu sievietēm iespēju piedalīties Eiropas un valstu veselības 

politikas noteikšanā; 

(d) stimulēt programmas, kas risina sieviešu īpašās vajadzības attiecībā uz tādām 

slimībām kā osteoporoze, balsta un kustību aparāta problēmas un centrālās nervu 

sistēmas slimības, piemēram, Alcheimera slimība un/vai demence, tostarp tādas 

programmas, kuras informē sievietes par profilakses metodēm un apmāca 

medicīnisko personālu; 

(e) palielināt finansējumu, lai sekmētu endometriozes cēloņu un iespējamu ārstēšanas 

metožu izpēti, kā arī klīnisko vadlīniju izstrādi un references centru izveidi; atbalstīt 

kampaņas, kas veicina informētību un izpratni par endometriozi, un nodrošināt 

līdzekļus īpašu veselības aprūpes speciālistu apmācībai un pētniecības iniciatīvām; 

(f) vākt regulārus, dezagregētus datus, it īpaši par depresijas izplatību, šos datus 

dezagregējot vismaz pēc dzimuma, vecuma grupas un sociālekonomiskā statusa; 

2. iesaka grūtnieču veselības aprūpi sākt cik drīz iespējams pirmajā grūtniecības trimestrī, 

lai būtu iespējams identificēt īpašus veselības stāvokļus, kad var būt nepieciešama 

uzraudzība, atpazīt sociālas problēmas, kuru gadījumā sievietēm var būt nepieciešama 

sociālo vai garīgās veselības dienestu palīdzība, un informēt sievietes par jautājumiem, 

kas saistīti ar grūtniecību; 

3. uzskata, ka seksuālās un reproduktīvās tiesības ietver universālu, atvērtu piekļuvi 

likumīgam un drošam abortam, uzticamai, drošai un cenas ziņā pieejamai kontracepcijai 

un seksuālajai izglītībai un informācijai par seksuālo un reproduktīvo veselību, brīvu 

izvēli un piekrišanu; aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt seksuālo un reproduktīvo 

veselību un tiesības, pietiekamu dzimumsensitīvu informāciju un uzticamu, drošu un 

cenas ziņā pieejamu kontracepciju, kā arī nodrošināt likumīga un droša aborta 

pieejamību Eiropas Savienībā un ārpus tās; 

4. pauž nožēlu par to, ka vairākās ES dalībvalstīs seksuālās un reproduktīvās tiesības ir ļoti 

ierobežotas un/vai pakļautas īpašiem nosacījumiem; 

                                                 
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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5. uzskata, ka aizvien lielāks skaits dalībvalstu medicīnas speciālistu, kas atsakās veikt 

abortu, ir vēl viens drauds sieviešu veselībai un tiesībām; 

6. prasa dalībvalstīm novērst, aizliegt un pakļaut kriminālvajāšanai sieviešu piespiedu 

sterilizāciju — parādību, kas īpaši smagi skar sievietes ar invaliditāti un romu sievietes; 

7. uzsver, ka skrīninga procedūras tiek uzskatītas par vienu no efektīvākajiem vēža 

profilakses pasākumiem; 

8. aicina dalībvalstu veselības iestādes atzīt endometriozi par rīcībnespēju izraisošu 

slimību, jo tas ļautu slimības skartajām sievietēm ārstēties bez maksas, pat dārgas 

terapijas un/vai operācijas gadījumā, un dotu iespēju smagākajos periodos saņemt 

slimības atvaļinājumu, tādējādi izvairoties no stigmatizācijas darbā; 

9. aicina dalībvalstis nodrošināt pilnīgu kvalitatīvas aprūpes pieejamību visām migrantēm 

neatkarīgi no viņu juridiskā statusa un — ilgtermiņā — pienācīgi sagatavot savas 

nacionālās veselības sistēmas; 

10.  aicina dalībvalstis aizsargāt aizturētās patvēruma meklētājas, kas ziņo par vardarbību, 

un uzsver, ka šīm sievietēm jānodrošina tūlītēja aizsardzība, atbalsts un konsultācijas; 

11. pauž vilšanos par to, ka gada budžets programmām, kuru mērķis ir novērst vīriešu 

vardarbību pret sievietēm, visās dalībvalstīs ir mazāks nekā šādas vardarbības faktiskās 

izmaksas — ekonomiskās, sociālās vai morālās; 

12. prasa dalībvalstīm novērst, aizliegt un pakļaut kriminālvajāšanai sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu un nodrošināt specializētus veselības pakalpojumus 

sievietēm, kas cietušas no tās; 

13. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu — 

tostarp sieviešu patversmju — pieejamību visām sievietēm neatkarīgi no viņu juridiskā 

statusa, invaliditātes statusa, seksuālās orientācijas, rases vai etniskās izcelsmes, vecuma 

vai reliģijas; 

14. uzskata, ka salīdzināmu, visaptverošu, uzticamu un regulāri atjauninātu pēc dzimuma 

dezagregētu datu trūkums ir viens no diskriminācijas cēloņiem sieviešu veselības jomā; 

tāpēc aicina ES iestādes un dalībvalstis sekmēt un noteikt par obligātu salīdzināmu pēc 

dzimuma dezagregētu datu vākšanu ES un valstu līmenī; 

15. atbalsta dzimumsensitīvu pieeju ēšanas traucējumiem un uzskata, ka tā jāintegrē 

veselības diskursā un sabiedrībai paredzētajā informācijā; 

16. uzsver, ka nepieciešamas zāļu klīniskās pārbaudes, kurās par subjektiem izmantotu gan 

vīriešus, gan sievietes, un ka pārbaudēm vajadzētu būt iekļaujošām, nediskriminējošām 

un notikt vienlīdzīgos, iekļaujošos un nemarginalizējošos apstākļos; ierosina klīniskajās 

pārbaudēs ņemt vērā arī īpaši neaizsargātas iedzīvotāju grupas, piemēram, pediatrijas un 

geriatrijas pacientus un etniskās minoritātes; uzskata, ka nolūkā reģistrēt dažādos 

blakusefektus pēc dzimuma dezagregēti dati būtu jāvāc arī pēc produktu 

komercializācijas; 
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17. uzskata, ka reproduktīvā vecuma sieviešu līdzdalība klīniskajās pārbaudēs ir ētiskā un 

sociālā ziņā svarīga, ja vien ir nodrošināta pienācīga nedzimušu bērnu aizsardzība; 

18.  pieprasa, lai uz zāļu marķējuma tiktu skaidri norādīts, vai pārbaudēs kā subjekti ir 

piedalījušās sievietes un vai vīriešiem un sievietēm varētu būt atšķirīgi blakusefekti; 

19. prasa Komisijai ES līmenī stimulēt projektus, kuru uzmanības centrā ir izturēšanās pret 

sievietēm klīniskajā pētniecībā; šādos projektos būtu jāiesaista visu līmeņu veselības 

aizsardzības iestādes un farmācijas nozare; 

20. mudina Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) sagatavot atsevišķas vadlīnijas par sievietēm kā 

īpašu populāciju klīniskajās pārbaudēs; 

21. aicina dalībvalstis, Regulu (ES) Nr. 536/2014 piemērojot cilvēkiem paredzētu zāļu 

klīniskajās pārbaudēs, nodrošināt vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu pārstāvību klīniskajās 

pārbaudēs, īpašu uzmanību pievēršot pārredzamībai attiecībā uz dalībnieku sastāvu pēc 

dzimuma, un — skatot, vai šī regula ir pareizi piemērota, — īpaši uzraudzīt sieviešu un 

vīriešu pārstāvības līmeni; 

22. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Veselība nav bioloģisks jautājums vien — saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas 

uzskatu tā ir „pilnīgas fiziskas, garīgas un sociālas labklājības stāvoklis, nevis vienkārši 

slimības vai nespēka neesamība”.1 Gan bioloģiskais dzimums, gan sociāli konstruētā dzimte ir 

svarīgi veselībai visos līmeņos un atšķirīgi ietekmē sieviešu un vīriešu veselību un piekļuvi 

veselības aprūpei2. 

 

Nevienlīdzīga piekļuve resursiem apvienojumā ar citiem sociāliem faktoriem sievietēm un 

vīriešiem rada nevienlīdzīgus veselības riskus un nevienlīdzīgu piekļuvi informācijai par 

veselību, aprūpei un pakalpojumiem. Turklāt bioloģiskās atšķirības nozīmē, ka sievietēm ir 

īpašas veselības problēmas un vajadzības, īpaši saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību. 

Ir zinātniski pierādīts, ka vīrieši un sievietes bioloģiski atšķiras ne tikai ar reproduktīvajiem 

orgāniem vien. Piemēram, sieviešu vidū sirds slimības ir galvenais nāves cēlonis. Sieviešu un 

vīriešu sirdstriekas pazīmes un simptomi ir atšķirīgi, un sievietēm risks gada laikā nomirt no 

sirdstriekas ir daudz lielāks.  

Tikai nesen veiktos pētījumos par sieviešu sirds slimībām un simptomiem pierādīts, ka 

sievietes daudz vairāk nekā vīrieši cieš no sirds un asinsvadu slimībām3, bet tās izpaužas 

vēlāk dzīvē ar citādiem simptomiem nekā vīriešiem, un attiecībā uz medikamentu izvēli tās 

vajadzētu ārstēt atšķirīgi. Tomēr pētniecībā un praksē vēl arvien nepietiekami ņem vērā 

atšķirības starp vīriešiem un sievietēm veselības, slimības un ārstēšanas jautājumos. Lai gan 

sievietes veido vairāk nekā pusi no ES iedzīvotāju skaita, tās vēl joprojām ir nepietiekami 

pārstāvētas biomedicīniskajos pētījumos.  

 

Pastāvošie pētījumi liecina par dzimumu nevienlīdzību attiecībā uz veselības statusu, veselību 

ietekmējošu uzvedību, piekļuvi veselības aprūpes un ārstniecības pakalpojumiem. Politikas 

veidošanā un medicīniskajos pētījumos jāapsver un jāizmeklē šo nevienlīdzību cēloņi un 

jāpiedāvā efektīvi risinājumi. Piemēram, biomedicīniskā pētniecība joprojām ir balstīta uz 

implicītu pieņēmumu, ka sievietes un vīrieši ir fizioloģiski līdzīgi visos aspektos, izņemot 

reproduktīvo sistēmu, un netiek ņemtas vērā bioloģiskās, sociālās un dzimtiskās atšķirības, 

kurām ir ievērojama ietekme uz veselību. 

Tā tas ir sāpju jautājumā — sievietes sāpes izjūt biežāk un intensīvāk, un pretsāpju līdzekļi uz 

sievietēm iedarbojas mazāk efektīvi nekā uz vīriešiem. Daudzos gadījumos sievietēm pielieto 

profilaktiskas un ārstnieciskas stratēģijas, kas pārbaudītas tikai uz vīriešiem un tādēļ var būt ar 

mazu vai pat nelabvēlīgu iedarbību. 

 

                                                 
1 PVO Konstitūcijas preambula. 
2 „Unequal, Unfair, Ineffective and Inefficient Gender Inequity in Health: Why it exists and how we can change 

it” („Nevienlīdzīgs, netaisnīgs, neefektīvs un nelietderīgs dzimumnetaisnīgums veselības jomā: kādēļ tas pastāv 

un kā mēs varam to mainīt”), galīgais ziņojums PVO komisijai par veselības sociālajām determinantēm, 

2007. gada septembris. 
3 Sirds un asinsvadu slimības (SAS), kas tradicionāli uzskatītas par vīriešu slimībām, ir lielākais sieviešu nāves 

cēlonis visā pasaulē. Šīs slimības ir arī būtisks smagu slimību un invaliditātes cēlonis, kas rada lielas izmaksas 

veselības aprūpes sistēmām un grauj sieviešu dzīves kvalitāti. Eiropas Savienībā SAS ir galvenais sieviešu nāves 

cēlonis visās 27 dalībvalstīs. Izpratne par to, kā SAS sievietes skar atšķirīgi nekā vīriešus, un līdz ar to sieviešu 

informētība par attiecīgo risku ir palielinājusies vien pēdējās desmitgadēs. Eiropas Savienībā SAS bijis nāves 

cēlonis 43 % sieviešu un 36 % vīriešu. Sk. http://eurohealth.ie/wp-content/uploads/2013/02/Women-and-

CVDfin.pdf. 
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Ziņojums īpaši iekļaus jautājumu par endometriozi kā piemēru sieviešu slimību ārstēšanas un 

pētniecības diskriminācijai.  

 

Attiecībā uz garīgo veselību — saskaņā ar PVO jebkura veida psiholoģisko traucējumu 

izplatības dzīves laikā rādītāji ir augstāki, nekā uzskatīts iepriekš, arvien palielinās un skar 

gandrīz pusi no iedzīvotājiem. Neraugoties uz to, ka kopumā psihiatrisko traucējumu rādītāji 

vīriešiem un sievietēm ir gandrīz identiski, garīgo slimību veidos ir ievērojamas dzimtiskas 

atšķirības. Dzimte nosaka, cik atšķirīgā mērā vīrieši un sievietes var ietekmēt un kontrolēt 

sociālekonomiskās determinantes, kas nosaka viņu garīgo veselību un dzīvi, sociālo stāvokli, 

statusu un sabiedrības attieksmi, uzņēmību un pakļautību dažādiem garīgās veselības riskiem. 

Dzimtiskās atšķirības īpaši sastopamas tādu garīgās veselības traucējumu rādītājos kā 

depresija un trauksme. 

 

Veselības nozares publiskā politika dažkārt teorētiski atzīst, ka dzimte ir ievērojama veselības 

determinante dzīves laikā1. Tomēr sieviešu vajadzības veselības aprūpes jomā nav pilnībā un 

konsekventi integrētas Eiropas un dalībvalstu veselības politikās. Konsekventas un integrētas 

pieejas trūkums attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimtes jautājumiem veselības politikā ir 

steidzami jānovērš, un tas ir būtiski augsta līmeņa visu cilvēku veselības aizsardzības 

sasniegšanai, kā garantēts ES līgumos2. Lai panāktu efektivitāti, veselības politikā, kas šobrīd 

dzimtes jautājumus lielā mērā ignorē, visos aspektos jāiekļauj tieši uz sievietēm orientēta 

pieeja un kā instruments pilnībā jāizmanto dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana. 

 

ES veselības politika: dzimumu līdztiesības perspektīvas trūkums 

 

ES saskaņā ar tās dibināšanas līgumiem visos politikas virzienos ir jānodrošina cilvēku 

veselības aizsardzība, un jāstrādā ar ES dalībvalstīm, lai uzlabotu sabiedrības veselību, veiktu 

cilvēku slimību profilaksi un novērstu draudus fiziskajai un garīgajai veselībai. Stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķis ir pārvērst ES gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā ekonomikā, kas veicinātu 

izaugsmi visiem, — viens no tās priekšnoteikumiem ir laba sabiedrības veselība. 

 

ES veselības politika, ko īsteno ar veselības aizsardzības stratēģiju, ir vērsta uz profilaksi, 

vienādām labas veselības iespējām un kvalitatīvu veselības aprūpi visiem (neatkarīgi no 

ienākumiem, dzimuma, tautības u. tml.), tādu nopietnu veselības apdraudējumu novēršanu, 

kas skar vairāk nekā vienu ES dalībvalsti, cilvēku veselības saglabāšanu vecumdienās un 

dinamisku veselības sistēmu un jauno tehnoloģiju atbalstu. 

 

Padome ir paudusi atbalstu universālumam, kvalitatīvas aprūpes pieejamībai, taisnīgumam un 

solidaritātei kā kopīgām vērtībām un principiem, kas ir ES dalībvalstu veselības sistēmu 

pamatā3. Universālums nozīmē, ka nevienai personai nevar liegt piekļuvi veselības aprūpei. 

Solidaritāte ir saistīta ar valsts veselības sistēmu finansiālo strukturēšanu tā, lai nodrošinātu šo 

universālo piekļuvi. Taisnīgums ietver vienlīdzīgu piekļuvi pēc vajadzības neatkarīgi no 

etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālā stāvokļa vai maksātspējas. 

                                                 
1 Eiropas Savienības Padome, Secinājumi par sieviešu veselību, 2005; Secinājumi par veselības aizsardzību un 

migrāciju ES, 2007; Secinājumi par romu iekļaušanu, 2008; Rezolūcija par jauniešu veselības aizsardzību un 

labklājību, 2008. 
2 LESD 168. pants. 
3 Padomes secinājumi par Eiropas Savienības veselības aizsardzības sistēmu kopējām vērtībām un principiem 

(2006): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52006XG0622%2801%29. 
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Turklāt Eiropas Savienības Pamattiesību harta garantē, ka ikvienai personai ir tiesības uz 

profilaktisko veselības aprūpi un ārstniecību saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti valstu 

tiesību aktos un praksē. Šos principus papildina vispārējs dzimumu līdztiesības aspekta 

integrēšanas pienākums, kas noteikts Eiropas līgumā un attiecas arī uz visu Eiropas un valsts 

politikas veidotāju darbu veselības politikas jautājumos.  

 

Veselības sistēmām būtu jācenšas mazināt nevienlīdzību veselības jomā, kurā dzimte ir atzīta 

par determinanti. Tāpēc attiecīgo politikas veidotāju juridisks un sociāls pienākums Eiropas 

un valsts līmenī ir, nosakot veselības nozares publisko politiku, pilnībā integrēt sieviešu 

pieredzi un vajadzības. Diemžēl pašreizējā stāvokļa apskats liecina, ka pašlaik tas nenotiek. 

 

Galvenā atbildība par veselības politiku ES gulstas uz dalībvalstīm. Tomēr ES ir kompetence 

veselības veicināšanā un slimību profilaksē, kā arī loma atbalsta sniegšanā un koordinēšanā 

dalībvalstīm nolūkā sasniegt augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni. Sieviešu veselība ir 

aplūkota kā politikas jautājums ES līmenī saistībā ar sociālām un ekonomiskām veselības 

determinantēm un konkrētām vecuma grupām. Teorētiski ES atzīst, ka dzimte līdztekus 

vecumam, izglītībai, ekonomiskajam un ģimenes stāvoklim ir būtiska veselības un veselības 

aprūpes determinante. Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības ģenerāldirektorāts ir publicējis 

vairākus ziņojumus, kas iekļauj datus par sieviešu veselības stāvokli un piekļuvi veselības 

aprūpei. Praksē šiem dokumentiem nav sekojuši konkrēti politikas pasākumi un programmas, 

kas pievērstos sieviešu veselības vajadzībām, un Eiropas sabiedrības veselības politikas 

dzimuma aspektu pamatā ignorē. 

 

Neraugoties uz pašreizējo Līgumā noteikto pienākumu integrēt dzimumu līdztiesības 

perspektīvas visās ES darbībās (dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana), Eiropas Komisijas 

politikas dokumentos tas tiek darīts reti un vēl retāk tās darbībās un programmās. Proti, ES 

finansētajā pētniecībā, kas saistīta ar veselību, dzimumu līdztiesībai un sieviešu vajadzībām 

netiek veltīti pietiekami resursi un uzmanība. 

 


