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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie propagowania równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań 

klinicznych 

(2016/2096(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 

19 i 168, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej 

art. 21, 23 i 35, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych 

stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE, 

– uwzględniając dyrektywę 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej 

praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych 

przeznaczonych do stosowania przez człowieka („dyrektywa w sprawie badań 

klinicznych”), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” (COM(2010)2020), 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 

Komisji Rozwoju (A8-0000/2016), 

A. mając na uwadze, że prawo do zdrowia jest podstawowym prawem człowieka; 

B. mając na uwadze, że aspekty zdrowia związane z płcią biologiczną i kulturowo-

społeczną powodują, że kobiety napotykają szereg konkretnych zagrożeń dla zdrowia 

na przestrzeni całego ich życia; 

C. mając na uwadze, że uwzględnienie różnorodności kobiet i włączenie tej kwestii do 

polityki zdrowotnej skierowanej do kobiet wzmocniłoby skuteczność tej polityki; 

D. mając na uwadze, że umieralność matek jest uważana za główny wskaźnik skuteczności 

systemów opieki zdrowotnej; 

E. mając na uwadze, że brak dostępu do praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym do 

bezpiecznej i legalnej aborcji, zagraża życiu i zdrowiu kobiet i dziewcząt, zwiększa 

umieralność i zachorowalność matek oraz prowadzi do odmowy udzielenia opieki 

ratującej życie i do wzrostu liczby nielegalnych zabiegów przerywania ciąży; 
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F. mając na uwadze, że ograniczenia i cięcia budżetowe dokonywane przez rządy krajowe 

w obszarze zdrowia publicznego również utrudniają dostęp do opieki zdrowotnej; 

G. mając na uwadze, że migrantki mogą dodatkowo borykać się z konkretnymi 

problemami związanymi ze zdrowiem reprodukcyjnym, takimi jak powikłania ciążowe 

i porodowe, a także mogą być narażone na przemoc (seksualną) i wykorzystywanie 

(seksualne); 

H. mając na uwadze, że kobiety chorują na niektóre formy nowotworów takie jak rak 

piersi, macicy i szyjki macicy, które występują głównie lub wyłącznie u kobiet; 

I. mając na uwadze, że jedynie 10 państw członkowskich UE wyznaczyło bardzo 

potrzebny cel zakładający objęcie 100 % populacji kobiet badaniami przesiewowymi w 

kierunku raka piersi, oraz mając na uwadze, że tylko osiem państw realizuje taki cel 

dotyczący badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy; 

J. mając na uwadze, że choroby takie jak osteoporoza i dolegliwości układu mięśniowo-

szkieletowego oraz choroby ośrodkowego układu nerwowego, takie jak choroba 

Alzheimera lub demencja, mają związek ze zmianami hormonalnymi, których kobiety 

doświadczają w okresie menopauzy lub wcześniej w związku z leczeniem 

hormonalnym; mając na uwadze, że choć wiadomo, iż choroby te częściej dotykają 

kobiety niż mężczyzn, w poświęconych im badaniach aspekty związane z płcią są 

rzadko uwzględniane; 

K. mając na uwadze, że endometrioza jest nieuleczalną chorobą, która dotyka 1 na 10 

kobiet i dziewcząt (tj. około 180 milionów kobiet na całym świecie i 15 milionów w 

UE); mając na uwadze, że choroba ta często prowadzi do niepłodności i powoduje 

bardzo nasilony ból, co niezwykle utrudnia kobietom funkcjonowanie w wielu 

aspektach związanych z pracą, życiem prywatnym i społecznym; 

L. mając na uwadze, że problemy związane ze zdrowiem psychicznym, które nie mają 

charakteru zaburzeń psychicznych, wykazują zróżnicowanie w zależności od płci: 

wśród kobiet częściej występują depresja i stany lękowe (określane jako zaburzenia 

internalizacyjne), zaś mężczyźni wykazują większą skłonność do nadużywania 

substancji odurzających i do zaburzeń aspołecznych (określanych jako zaburzenia 

eksternalizacyjne); 

M. mając na uwadze, że ze względu na różne czynniki, głównie odnoszące się do różnych 

ról związanych z płcią i nierówności płci, depresja mniej więcej dwa razy częściej 

dotyka kobiety niż mężczyzn; 

N. mając na uwadze, że długoterminowy wpływ zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja 

i bulimia, na zdrowie fizyczne i psychiczne jest dobrze udokumentowany, tak samo jak 

skutki tych zaburzeń związane z wymiarem płci; 

O. mając na uwadze, że przemoc mężczyzn wobec kobiet oraz jej wpływ na zdrowie kobiet 

stanowią podstawową przeszkodę w osiągnięciu równości płci oraz w zapewnieniu 

kobietom korzystania w pełni z przysługujących im praw człowieka; 

P. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta, które są ofiarami okaleczenia narządów 
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płciowych, są narażone na krótko- i długoterminowe skutki dla ich zdrowia fizycznego, 

psychicznego, seksualnego i reprodukcyjnego; 

Q. mając na uwadze, że z kilku powodów kobiety tradycyjnie wykluczano z badań w 

dziedzinie toksykologii i badań biomedycznych oraz że z powodu dużej rozbieżności w 

reprezentacji płci w badaniach nasza wiedza na temat różnic między zdrowiem kobiet i 

mężczyzn pozostaje ograniczona; mając na uwadze, że w rezultacie w badaniach 

biomedycznych zaznaczała się tendencja do odzwierciedlania głównie męskiego punktu 

widzenia i utożsamiania kobiet z mężczyznami (z wyjątkiem wąskich specjalizacji); 

R. mając na uwadze, że Europejska Agencja ds. Leków (EMEA) nie opracowała 

konkretnych strategii wdrażania wytycznych w zakresie badania i oceny różnic 

związanych z płcią w ocenie klinicznej leków, mimo że uznała, iż „niektóre czynniki, 

które wpływają na oddziaływanie leku wśród populacji, mogą mieć istotne znaczenie 

przy rozważaniu potencjalnych różnic w reakcji kobiet i mężczyzn” oraz że 

„oddziaływanie uzależnione od płci również może odgrywać istotną rolę w działaniu 

leku”1; 

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do: 

a) uwzględnienia konkretnych potrzeb zdrowotnych kobiet oraz zapewnienia włączenia 

perspektywy płci do wszystkich aspektów polityki zdrowotnej, programów 

zdrowotnych oraz badań – począwszy od ich opracowywania i planowania aż po 

ocenę oddziaływania i planowanie wydatków; 

b) uznania przemocy mężczyzn wobec kobiet za kwestię związaną ze zdrowiem 

publicznym, niezależnie od formy przemocy; 

c) wsparcia społeczeństwa obywatelskiego i organizacji kobiecych promujących prawa 

kobiet, w tym zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet oraz ich prawa seksualne i 

reprodukcyjne, oraz podjęcia działań w celu zapewnienia, by kobiety miały głos w 

kwestiach związanych z europejską i krajową polityką zdrowotną; 

d) zachęcania do realizacji programów koncentrujących się na konkretnych potrzebach 

kobiet związanych z chorobami takimi jak osteoporoza i dolegliwości układu 

mięśniowo-szkieletowego oraz chorobami ośrodkowego układu nerwowego takimi 

jak choroba Alzheimera lub demencja, w tym programów mających na celu 

informowanie kobiet o profilaktyce i programów szkoleniowych skierowanych do 

personelu medycznego; 

e) zwiększenia środków na wspieranie badań poświęconych przyczynom i możliwym 

metodom leczenia endometriozy oraz na sporządzanie wytycznych klinicznych i 

tworzenie ośrodków referencyjnych; promowania kampanii informacyjnych i 

podnoszących świadomość w zakresie endometriozy oraz zapewnienia środków na 

szkolenie wyspecjalizowanej kadry medycznej i na realizację inicjatyw badawczych; 

f) regularnego gromadzenia danych zdezagregowanych, w szczególności danych 

                                                 
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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dotyczących częstości występowania depresji, przy czym dane te powinny być 

zdezagregowane przynajmniej ze względu na płeć, grupę wiekową i status 

społeczno-ekonomiczny; 

2. zaleca, aby kobiety w ciąży były obejmowane opieką zdrowotną jak najszybciej w 

pierwszym trymestrze ciąży, tak aby umożliwić rozpoznanie określonych warunków, 

które mogę wymagać kontroli, a także wykrycie problemów społecznych 

wymagających udzielenia kobietom pomocy społecznej lub psychologicznej oraz 

informowanie kobiet o kwestiach związanych z ciążą; 

3. uważa, że prawa seksualne i reprodukcyjne obejmują powszechny i otwarty dostęp do 

legalnej i bezpiecznej aborcji oraz niezawodnej, bezpiecznej i przystępnej cenowo 

antykoncepcji, a także edukację seksualną oraz informacje na temat zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego, wolność wyboru i dobrowolną zgodę; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do promowania zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz 

praw seksualnych i reprodukcyjnych, a także odpowiednich informacji 

uwzględniających wymiar płci oraz niezawodnej, bezpiecznej i przystępnej cenowo 

antykoncepcji, a także do zapewnienia dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji 

zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią; 

4. wyraża ubolewanie, że prawa seksualne i reprodukcyjne są poważnie ograniczone lub 

podlegają określonym warunkom w szeregu państw członkowskich UE; 

5. jest zdania, że rosnąca liczba lekarzy, którzy odmawiają przeprowadzania aborcji w 

państwach członkowskich, stanowi kolejne zagrożenie dla zdrowia i praw kobiet; 

6. wzywa państwa członkowskie do zapobiegania przymusowej sterylizacji kobiet, która 

jest problemem dotykającym w szczególności kobiety niepełnosprawne i kobiety 

romskie, do wprowadzenia zakazu jej wykonywania oraz ścigania jej; 

7. podkreśla fakt, że badania przesiewowe są uważane za jedne z najskuteczniejszych 

środków profilaktyki nowotworowej; 

8. wzywa organy opieki zdrowotnej państw członkowskich, by uznały endometriozę za 

chorobę prowadzącą do niepełnosprawności, co umożliwiłoby kobietom dotkniętym tą 

chorobą bezpłatne leczenie, nawet w przypadku kosztownych zabiegów lub operacji, a 

także korzystanie ze specjalnego zwolnienia lekarskiego w najtrudniejszych okresach 

choroby w celu uniknięcia stygmatyzacji w miejscu pracy; 

9. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia pełnego dostępu do wysokiej jakości 

opieki wszystkim migrantkom, niezależnie od ich statusu prawnego, oraz – w dłuższej 

perspektywie – do odpowiedniego przygotowania krajowych systemów opieki 

zdrowotnej; 

10.  wzywa państwa członkowskie do ochrony kobiet ubiegających o azyl umieszczonych w 

ośrodkach detencyjnych, które zgłaszają przypadki wykorzystania, oraz podkreśla, że 

kobietom tym należy udzielić niezwłocznie ochrony, wsparcia i doradztwa; 

11. wyraża rozczarowanie faktem, że roczne budżety na programy mające na celu 

zapobieżenie przemocy mężczyzn wobec kobiet we wszystkich państwach 



 

PR\1102770PL.docx 7/12 PE587.677v01-00 

 PL 

członkowskich są znacznie niższe od faktycznych kosztów takiej przemocy, czy to o 

charakterze ekonomicznym, społecznym czy moralnym; 

12. wzywa państwa członkowskie do zapobiegania okaleczaniu żeńskich narządów 

płciowych oraz jego zakazania i ścigania, a także do zapewnienia kobietom będącym 

ofiarami okaleczenia żeńskich narządów płciowych specjalistycznych usług 

zdrowotnych; 

13. wzywa państwa członkowskie, by przyjęły środki mające zapewnić dostęp do usług 

opieki zdrowotnej – w tym do schronisk dla kobiet – wszystkim kobietom niezależnie 

od ich statusu prawnego, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia 

etnicznego, wieku lub religii; 

14. uważa, że brak porównywalnych, kompletnych, wiarygodnych i regularnie 

aktualizowanych danych zdezagregowanych ze względu na płeć stanowi źródło 

dyskryminacji dla zdrowia kobiet; w związku z tym apeluje do instytucji UE i państw 

członkowskich, by wspierały gromadzenie porównywalnych danych zdezagregowanych 

ze względu na płeć oraz wprowadziły obowiązek gromadzenia takich danych na 

szczeblu unijnym i krajowym; 

15. popiera uwzględniające różnicę płci podejście do zaburzeń odżywiania oraz potrzebę 

jego włączenia do debaty na temat zdrowia i uwzględnienia w informacjach 

skierowanych do ogółu społeczeństwa; 

16. podkreśla, że badania kliniczne produktów farmaceutycznych zarówno na kobietach, 

jak i mężczyznach są konieczne oraz że powinny one mieć charakter włączający i 

niedyskryminacyjny, a także powinny być przeprowadzane w warunkach równości, 

integracji i braku marginalizacji; sugeruje, że badania kliniczne powinny uwzględniać 

również konkretne bardziej narażone grupy społeczne, na przykład pacjentów 

pediatrycznych i geriatrycznych, oraz mniejszości etniczne; uważa, że dane 

zdezagregowane ze względu na płeć powinny być gromadzone również po 

wprowadzeniu produktów do obrotu, aby umożliwić obserwowanie różnych efektów 

ubocznych; 

17. uważa, że udział kobiet w wieku reprodukcyjnym w badaniach klinicznych ma 

znaczenie etyczne i społeczne, pod warunkiem że zapewni się nienarodzonym dzieciom 

odpowiednią ochronę przed ryzykiem; 

18.  domaga się, aby etykiety na produktach farmaceutycznych wyraźnie informowały o 

tym, czy przeprowadzono badania na kobietach oraz czy kobiety i mężczyźni mogą 

spodziewać się różnych efektów ubocznych; 

19. zwraca się do Komisji o stworzenie na szczeblu UE zachęt w odniesieniu do projektów 

ukierunkowanych na sposób traktowania kobiet w badaniach klinicznych; w tego 

rodzaju projekty powinny zaangażować się organy opieki zdrowotnej na wszystkich 

szczeblach oraz przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego; 

20. apeluje do Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) o opracowanie oddzielnych 

wytycznych dla kobiet uczestniczących w badaniach klinicznych jako szczególnej 

grupy populacji; 
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21. wzywa państwa członkowskie, aby w toku stosowania rozporządzenia (UE) nr 

536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi 

zapewniły równą reprezentację kobiet i mężczyzn w badaniach klinicznych, a także 

zwróciły szczególną uwagę na przejrzystość w zakresie udziału obu płci w badaniach 

oraz – przy rozważaniu prawidłowego wdrożenia tego rozporządzenia – w sposób 

szczególny monitorowały poziom reprezentacji kobiet i mężczyzn; 

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 
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UZASADNIENIE 

 

Zdrowie jest czymś więcej niż tylko kwestią biologiczną, gdyż zgodnie z definicją przyjętą 

przez Światową Organizację Zdrowia „zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, 

umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności.”1. Płeć, zarówno jako 

pojęcie biologiczne, jak też kulturowo-społeczne (gender), ma znaczenie w kwestiach zdrowia 

na wszystkich poziomach i oddziałuje w zróżnicowany sposób na zdrowie kobiet i mężczyzn 

oraz dostęp do służby zdrowia i opieki zdrowotnej2. 

 

Nierówny dostęp do zasobów, w połączeniu z innymi czynnikami społecznymi, sprawia, że 

zagrożenia dla zdrowia oraz dostęp do informacji dotyczących zdrowia oraz opieki i usług 

zdrowotnych są różne w przypadku kobiet i mężczyzn. Ponadto różnice biologiczne sprawiają, 

że kobiety mają szczególne problemy i potrzeby zdrowotne, związane zwłaszcza ze zdrowiem 

reprodukcyjnym i seksualnym. Nauka udowodniła, że różnice biologiczne między 

mężczyznami i kobietami wykraczają daleko poza sferę narządów rozrodczych. Na przykład 

choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów wśród kobiet. Oznaki i objawy występowania 

zawałów serca są różne w przypadku mężczyzn i kobiet, przy czym kobiety są bardziej 

narażone na śmierć w ciągu roku po wystąpieniu zawału serca.  

Dopiero niedawne badania dotyczące chorób serca oraz ich objawów u kobiet wykazały, że 

znacznie więcej kobiet niż mężczyzn cierpi z powodu chorób układu krążenia (choroby 

wieńcowej serca)3, lecz choroby te pojawiają się w późniejszym okresie życia i towarzyszą im 

inne objawy niż w przypadku mężczyzn, a ponadto powinno się je leczyć w inny sposób, jeśli 

chodzi o stosowane leki. Jednakże badania oraz praktyka nadal nie uwzględniają w odpowiedni 

sposób różnic między mężczyznami i kobietami w zakresie zdrowia, chorób i leczenia. Chociaż 

kobiety stanowią ponad połowę populacji Unii Europejskiej, są one niedostatecznie 

reprezentowane w badaniach biomedycznych.  

 

Istniejące badania wskazują na brak równości płci w zakresie stanu zdrowia, zachowań 

związanych ze zdrowiem, dostępu do opieki zdrowotnej i leczenia. Decydenci polityczni oraz 

podmioty prowadzące badania medyczne muszą znaleźć i zbadać przyczyny tych nierówności 

i zaproponować skuteczne odpowiedzi. Na przykład badania biomedyczne nadal opierają się 

na milczącym założeniu, że kobiety i mężczyźni są fizjologicznie podobni pod wszystkimi 

względami z wyjątkiem systemów reprodukcyjnych. W badaniach tych nie uwzględnia się 

innych różnic biologicznych, społecznych i związanych z płcią, które mają znaczny wpływ na 

zdrowie. 

Dzieje się tak w przypadku bólu. Kobiety częściej i bardziej intensywnie odczuwają ból, a 

                                                 
1 Preambuła konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia 
2 „Unequal, Unfair, Ineffective and Inefficient. Gender Inequity in Health: Why it exists and how we can change 

it” („Nierówne, nieuczciwe, nieefektywne i nieskuteczne. Brak równości płci w zakresie zdrowia: dlaczego istnieje 

i jak możemy to zmienić”), sprawozdanie końcowe Komisji ds. Społecznych Uwarunkowań Zdrowia, wrzesień 

2007 r. 
3 Choroby układu krążenia, które tradycyjnie są uważane za choroby dotykające mężczyzn, są główną przyczyną 

śmierci kobiet na całym świecie. Ponadto choroby te są główną przyczyną poważnych dolegliwości i 

niepełnosprawności, a także są kosztowne dla systemów opieki zdrowotnej oraz pogarszają jakość życia kobiet. 

W UE choroby układu krążenia nadal stanowią główną przyczynę śmierci kobiet w każdym z dwudziestu siedmiu 

państw członkowskich. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach zaczęto podnosić świadomość na temat tego, w jaki 

sposób choroby układu krążenia w inny sposób dotykają kobiety niż mężczyzn, zwracając kobietom uwagę na 

ryzyko zachorowania. W UE 43 % kobiet i 36 % mężczyzn umiera z powodu chorób układu krążenia. Zob. 

http://eurohealth.ie/wp-content/uploads/2013/02/Women-and-CVDfin.pdf 
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środki przeciwbólowe działają na nie mniej skutecznie niż na mężczyzn. W wielu przypadkach 

strategie zapobiegawcze i lecznicze stosowane są wobec kobiet, chociaż były badane tylko na 

mężczyznach i w związku z tym mogłoby odnieść niewielki lub wręcz odwrotny do 

zamierzonego skutek. 

 

Sprawozdanie powinno w szczególności zawierać przypadek endometriozy jako przykład 

dyskryminacji dotyczącej badań i leczenia chorób kobiecych.  

 

W odniesieniu do zdrowia psychicznego według WHO współczynniki chorobowości życiowej 

dla każdego rodzaju zaburzeń psychicznych są wyższe niż pierwotnie sądzono, stale rosną i 

dotyczą prawie połowy populacji. Mimo że ogólne wskaźniki zaburzeń psychiatrycznych są 

prawie identyczne w przypadku mężczyzn i kobiet, istnieją znaczne różnice między płciami w 

zakresie wzorców chorób psychicznych. Płeć określa zróżnicowaną władzę i kontrolę, jaką 

mężczyźni i kobiety posiadają nad społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami ich zdrowia 

psychicznego i życia, pozycji społecznej, statusu oraz traktowania w społeczeństwie, a także 

ich podatność i narażenie na poszczególne zagrożenia dla zdrowia psychicznego. Różnice 

między płciami występują w szczególności pod względem zachorowalności na powszechne 

zaburzenia psychiczne, takie jak depresja lub stany lękowe. 

 

W polityce publicznej w sferze opieki zdrowotnej czasami przyznaje się, że płeć należy do 

ważnych uwarunkowań zdrowia w całym cyklu życia1. Tymczasem potrzeby zdrowotne kobiet 

nie są w sposób pełny i konsekwentny uwzględniane w europejskich i krajowych strategiach 

politycznych w dziedzinie zdrowia. Brak spójnego i zintegrowanego podejścia do praw kobiet 

i problematyki płci w polityce zdrowotnej wymaga podjęcia pilnych działań i ma kluczowe 

znaczenie dla osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia wszystkich ludzi, tak jak 

zostało to zagwarantowane w traktatach UE2. Aby mogły być skuteczne, wszelkie aspekty 

polityki zdrowotnej, które obecnie w dużym stopniu nie uwzględniają w praktyce kwestii płci, 

muszą objąć podejście dostosowane do kobiet i w pełni wykorzystywać uwzględnianie aspektu 

płci jako narzędzie. 

 

Polityka zdrowotna UE: brak perspektywy równości płci 

 

Na mocy traktatów założycielskich UE jest zobowiązana do zapewnienia ochrony zdrowia 

ludzkiego we wszystkich obszarach swojej polityki oraz do dążenia, wspólnie z państwami 

członkowskimi, do poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom u ludzi oraz 

eliminowania źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Celem strategii „Europa 

2020” jest przekształcenie gospodarki UE w gospodarkę inteligentną, zrównoważoną i 

sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz promowanie wzrostu gospodarczego z myślą o 

wszystkich obywatelach. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających osiągnięcie 

tego celu jest dobry stan zdrowia populacji. 

 

Unijna polityka zdrowotna, realizowana poprzez strategię na rzecz zdrowia, koncentruje się na 

zapobieganiu chorobom, zapewnieniu równych szans na życie w dobrym zdrowiu i równego 

dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich (niezależnie od poziomu 

                                                 
1 Rada Unii Europejskiej, Konkluzje w sprawie zdrowia kobiet, 2005 r.; Konkluzje w sprawie zdrowia i migracji 

w UE, 2007 r.; Konkluzje w sprawie integracji Romów, 2008 r.; Rezolucja w sprawie zdrowia i dobrostanu 

młodych ludzi, 2008 r. 
2 Art. 168 TFUE. 
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zamożności, płci, pochodzenia etnicznego itp.), reagowaniu na poważne zagrożenia dla 

zdrowia dotyczące więcej niż jednego kraju UE, utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób w 

starszym wieku oraz wspieraniu dynamicznych systemów zdrowotnych i nowych technologii. 

 

Rada uznała powszechność, dostęp do wysokiej jakości opieki, równość i solidarność za 

wspólne wartości i zasady, na których opierają się systemy opieki zdrowotnej w państwach 

członkowskich UE1. Koncepcja powszechności oznacza, że nikt nie może zostać pozbawiony 

dostępu do opieki zdrowotnej. Solidarność jest związana z tworzeniem struktury finansowej 

krajowych systemów opieki zdrowotnej w celu zapewnienia tego powszechnego dostępu. 

Sprawiedliwość oznacza równy, stosowny do potrzeb dostęp bez względu na pochodzenie 

etniczne, płeć, wiek, status społeczny czy zdolność do zapłaty. 

 

Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje wszystkim prawo dostępu do 

profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach 

ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Zasady te zostały uzupełnione 

ogólnym zobowiązaniem do włączenia aspektu płci w główny nurt polityki zapisanym w 

traktacie europejskim, które ma także zastosowanie do prac wszystkich europejskich i 

krajowych decydentów w dziedzinie polityki zdrowotnej.  

 

Systemy opieki zdrowotnej powinny dążyć do zmniejszenia nierówności w zakresie zdrowia, 

wśród których płeć jest uznawana za czynnik determinujący. Dlatego też odpowiedni decydenci 

na szczeblu europejskim i krajowym ponoszą odpowiedzialność w sensie prawnym i 

społecznym za pełne uwzględnienie doświadczeń i potrzeb kobiet przy opracowywaniu polityki 

publicznej w sferze ochrony zdrowia. Niestety obraz obecnej sytuacji pokazuje, że tak się w tej 

chwili nie dzieje. 

 

Główna odpowiedzialność za politykę zdrowotną w UE leży w gestii państw członkowskich. 

UE posiada jednak kompetencje w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom oraz 

ma do odegrania pewną rolę, jeśli chodzi o koordynację i wspieranie państw członkowskich w 

osiąganiu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego. Zdrowie kobiet zostało 

potraktowane jako element polityki na szczeblu UE w odniesieniu do społecznych i 

ekonomicznych determinantów zdrowia i określonych grup wiekowych. W teorii UE uznaje, 

że płeć – obok wieku, wykształcenia, statusu ekonomicznego i stanu cywilnego – jest istotnym 

czynnikiem wpływającym na zdrowie i opiekę zdrowotną. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia 

Publicznego Komisji Europejskiej opublikowała kilka sprawozdań zawierających dane 

dotyczące stanu zdrowia kobiet i dostępu do opieki zdrowotnej. W praktyce w związku z tymi 

dokumentami nie podjęto konkretnych działań politycznych ani nie uruchomiono programów 

dotyczących potrzeb zdrowotnych kobiet, zaś europejskie strategie w zakresie zdrowia 

publicznego zasadniczo pomijają kwestię płci. 

 

Pomimo zapisanego w traktatach zobowiązania do włączenia perspektywy równości płci we 

wszystkie działania UE (gender mainstreaming), rzadko ma to miejsce w dokumentach 

programowych Komisji Europejskiej, a jeszcze rzadziej w jej działaniach i programach. W 

szczególności niedostateczne środki przeznacza się na finansowane przez UE badania w 

                                                 
1 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych wartości i zasad w systemach zdrowotnych Unii Europejskiej (2006): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52006XG0622%2801%29 
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zakresie zdrowia oraz nie poświęca się w nich odpowiedniej uwagi kwestiom równości płci i 

potrzebom kobiet.  


