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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej1 stanowi, że zakazana 
jest dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne (art. 21), każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo 
do korzystania z leczenia oraz że zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
(art. 35),

1. podkreśla, że należy bezwzględnie uznać prawo kobiet i mężczyzn do współdecydowania 
w większym stopniu w kwestiach, które dotyczą ich zdrowia i opieki medycznej, a także 
prawo dzieci do nieograniczonej ochrony zdrowia zgodnie z ogólnymi wartościami 
powszechności, równości i solidarności;

2. przychylnie odnosi się do białej księgi Komisji pt. „Razem na rzecz zdrowia: strategiczne 
podejście dla UE na lata 2008-2013”(COM(2007)0630), ubolewa jednak, że 
w przedstawionym wniosku nie dokonano analizy aspektu równouprawnienia oraz nie 
włączono go do wniosku w odniesieniu do zasad, środków i celów; wzywa Komisję do 
wyraźnego uwzględniania aspektu równouprawnienia we wszystkich obszarach przyszłej 
strategii;

3. podkreśla potrzebę włączenia zagadnień zdrowia publicznego do wszystkich dziedzin 
polityki UE – w tym wykorzystania instrumentów służących ocenie oddziaływania 
i oszacowania skutków, podnosząc poziom informowania, uświadomienia oraz 
zwiększając efektywność rozpatrywania zagadnień dotyczących zdrowia na szczeblu 
wspólnotowym poprzez przyjęcie długofalowego podejścia – oraz wyraźniejszego 
uwzględnienia zagadnień płci w polityce ochrony zdrowia;

4. krytykuje fakt, że Komisja w swojej białej księdze nie uwzględniła w odpowiedni sposób 
kwestii uwzględniania problematyki płci;

5. zwraca uwagę, że uwzględnianie problematyki płci może przyczynić się do stwierdzenia 
i wyjaśnienia różnic między kobietami i mężczyznami oraz dziewczętami i chłopcami, 
a jednocześnie do wykazania wpływu tych różnic na stan zdrowia, dostęp do systemu 
ochrony zdrowia oraz ich wzajemnych powiązań;

6. zwraca uwagę, że płeć pacjenta jest decydującym czynnikiem dla rozpoznania objawów, 
postawienia diagnozy i przeprowadzenia leczenia medycznego przez lekarzy lub personel 
medyczny, mimo że objawy u kobiet i mężczyzn są zupełnie jednakowe 
i z biomedycznego punktu widzenia nie istnieje żadne uzasadnienie dla różnego leczenia;

7. wzywa Komisję, w związku z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, do 
przedstawienia sprawozdania na temat stanu zdrowia kobiet i dzieci, aby umożliwić 

                                               
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1.
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podejmowanie działań i przeprowadzanie analiz dotyczących dostępności usług 
i ich ewentualnych kosztów dla rozmaitych grup społecznych w różnych regionach oraz 
ich wpływu na te grupy, przy uwzględnieniu zmian demograficznych i czynników 
środowiskowych;

8. wyraża przekonanie, iż wymagana od kobiet i mężczyzn wiedza na temat zdrowia 
i nabywanie podstawowych umiejętności w zakresie ochrony zdrowia w toku kształcenia 
ustawicznego przyczyniają się do zapewnienia dobrego stanu zdrowia pracowników, osób 
starszych i dzieci; 

9. domaga się nadania większego znaczenia kwestii solidarności, co pociągnie za sobą 
udzielenie wsparcia kobietom i mężczyznom, a także dziewczętom i chłopcom, którzy 
cierpią na zły stan zdrowia lub niepełnosprawność; wzywa Komisję do przedstawienia 
w swojej strategii na rzecz zdrowia dalszych działań w tym zakresie;

10. podkreśla, że zdrowie jest stanem pełnego komfortu fizycznego, psychicznego 
i społecznego, a nie jedynie brakiem choroby czy niepełnosprawności;

11. podkreśla konieczność zwiększenia wiedzy na temat czynników środowiskowych, jakie 
oddziałują na zdrowie kobiet i mężczyzn oraz dziewcząt i chłopców, np. zanieczyszczeń 
powietrza, niebezpiecznych chemikaliów i toksycznych pestycydów; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do przywiązywania większej wagi do czynników 
środowiskowych w swoich strategiach na rzecz zdrowia oraz ogólnych strategiach 
politycznych, tak aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia;

12. zwraca uwagę Komisji i państw członkowskich na artykuł 3 Konwencji praw dziecka 
ONZ, która wzywa organy prawodawcze do priorytetowego traktowania interesu dzieci, 
czego wyrazem jest między innymi wprowadzenie koniecznych przepisów dotyczących 
urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, ochrony zdrowia i dostępu do usług 
medycznych w tym okresie, uwzględniając szczególny wpływ, jaki obecność rodziców, 
ich opieka oraz karmienie piersią mają na umysłowy i fizyczny rozwój dziecka;

13. zwraca uwagę, że – licząc w liczbach bezwzględnych – w służbie zdrowia pracuje 
znacznie więcej kobiet niż mężczyzn, jednak są one niedostatecznie reprezentowane 
w organach decyzyjnych, a fakt ten również należy uwzględnić i przeanalizować 
z perspektywy płci w przyszłej strategii;

14. ubolewa, że młode dziewczęta i kobiety są narażone na coraz skuteczniejszą 
i ukierunkowaną na grupy docelowe reklamę, m.in. alkoholu;

15. podkreśla potrzebę zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego i płciowego w celu zapobiegania niechcianym ciążom 
i rozprzestrzenianiu chorób przenoszonych drogą płciową oraz ograniczenia problemów 
społecznych i zdrowotnych wywołanych niepłodnością;

16. podkreśla, że zdrowie szczególnie narażonych grup, takich jak kobiety ciężarne i karmiące 
piersią, dzieci i dziewczęta, jest wystawione na szczególne ryzyko związane 
z niebezpiecznymi czynnikami środowiskowymi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia narażonym grupom wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
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w swoich strategiach na rzecz zdrowia oraz ogólnych strategiach politycznych;

17. podkreśla konieczność poprawy opieki zdrowotnej i lepszego informowania kobiet 
ciężarnych i karmiących piersią o zagrożeniach płynących ze spożywania alkoholu, 
narkotyków i tytoniu w czasie ciąży i karmienia piersią;

18. ubolewa nad faktem utrzymywania się ścisłej korelacji pomiędzy zagrożeniami 
związanymi z zachowaniem zdrowotnym kobiet ciężarnych (wysoki wskaźnik aborcji 
i ich powtarzalność, palenie podczas ciąży), poziomem wykształcenia matek 
i umieralnością dzieci po 28 dniu, nad tym, że ciąże nastolatek i porody nadal 
podwyższają zagrożenie zdrowia noworodków oraz tym, że noworodki coraz częściej 
wymagają leczenia;

19. wyraża przekonanie, że środki zaradcze, które opierają się na potwierdzonych naukowo 
danych, uwzględniające problematykę płci, lokalne i uwarunkowane wiekiem różnice oraz 
służące wspieraniu zdrowia i leczenia, a także stosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) w dostępie do usług oraz w związku z bezpieczeństwem i higieną 
pracy pozwalają zmniejszyć częstotliwość występowania poważnych chorób i zgonów 
kobiet i poprawić jakość życia w UE.
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