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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένας προφανής παράγοντας του φύλου στην ψυχική 
υγεία, ιδίως όσον αφορά τη σχιζοφρένεια, τις διαταραχές της διάθεσης, το άγχος, τον 
πανικό, την κατάθλιψη, την κατάχρηση οινοπνεύματος και τη χρήση διαφόρων ουσιών, 
καθώς και τις αυτοκτονίες και τους φόνους, παράγοντας τον οποίο η έρευνα 
συστηματικά παραβλέπει,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απευθύνονται στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε 
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες και ότι η συνταγογράφηση ψυχοφαρμάκων 
σε γυναίκες είναι διπλάσια απ΄ ό, τι για τους άνδρες, καθώς και ότι οι μελέτες 
φαρμακοκινητικής καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερη ανοχή στα φάρμακα 
αυτά·  

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο παράγοντας του φύλου δεν λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη στο Πράσινο Βιβλίο και ζητεί να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη στα 
μέτρα που προτείνονται για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, στις δράσεις πρόληψης 
και στην έρευνα για την ψυχική υγεία·  

2. ζητεί περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα των ψυχολογικών και ψυχοπαθολογικών 
προβλημάτων της αναπτυξιακής ηλικίας και της οικογένειας, με την προώθηση 
κατάλληλων πολιτικών για την πρόληψη ασθενειών των ενηλίκων οι οποίες, όταν 
εκδηλώνονται σε σοβαρή μορφή στην εφηβεία, τείνουν να αποκτούν χρόνιο χαρακτήρα· 

3. ζητεί ένα καλύτερο προβληματισμό σχετικά με τις ενδεχόμενες στρατηγικές για τη 
βελτίωση της ψυχικής ευημερίας των ηλικιωμένων γυναικών, λόγω της μεγαλύτερης 
μακροβιότητας των γυναικών· 

4. συμφωνεί με την πρόταση για αποϊδρυματοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών και για 
εγκατάλειψη του θεσμού των μεγάλων ψυχιατρείων, με παράλληλη υποστήριξη της 
αντικατάστασης των ψυχιατρείων από πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο.


