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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že existuje zjevné hledisko pohlaví v oblasti duševního zdraví, 
zejména pokud jde o schizofrenii, nadměrné výkyvy nálady, úzkostné poruchy, panické 
stavy, depresi, alkoholismus a užívání různých látek, a rovněž o sebevraždy a vraždy; že 
toto hledisko je ve výzkumu neustále zanedbáváno;

B. vzhledem k tomu, že se ženy při hledání pomoci obracejí na specializovaná pracoviště ve 
větší míře než muži a že jsou jim předepisována psychofarmaka v množství dvakrát 
větším než mužům; že farmakokinetické studie upozorňují na to, že ženy tyto léčivé 
přípravky hůře snášejí;

1. vyjadřuje politování nad tím, že hledisko pohlaví nebylo v Zelené knize řádně 
zohledněno a žádá, aby k němu bylo systematicky přihlíženo u opatření navržených na 
podporu duševního zdraví, u preventivních akcí a při výzkumu zaměřeném na 
problematiku duševního zdraví;

2. vyzývá k podrobnějšímu zpracování kapitoly o psychologických a psychopatologických 
poruchách u dětí a mládeže a v rodinách, a k navržení vhodných politik k prevenci 
duševních chorob dospělých osob; pokud tyto choroby propuknou v těžké formě u 
dospívajících, obvykle přecházejí do chronické podoby;

3. vyzývá k hlubším úvahám o případných strategiích zaměřených na zlepšení duševní 
pohody žen ve vyšším věku s ohledem na to, že ženy se dožívají vyššího věku;

4. vítá návrh na deinstitucionalizaci služeb v oblasti duševního zdraví a odklon od péče  
poskytované velkými psychiatrickými léčebnami, a zároveň vyjadřuje svoji podporu 
přechodu od velkých psychiatrických zařízení ke službám zajišťovaným komunitou.


