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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 sugestii:

A. mając na uwadze, że zagadnienia płci występują wyraźnie w dziedzinie zdrowia 
psychicznego, w szczególności w przypadku schizofrenii, zaburzeń nastroju, stanów 
lękowych, paniki, depresji, nadużywania alkoholu i stosowania różnego rodzaju 
substancji, a także w odniesieniu do samobójstw i zabójstw; mając na uwadze, że 
zagadnienia te są regularnie pomijane w badaniach naukowych,

B. mając na uwadze, że kobiety poszukujące pomocy częściej niż mężczyźni zwracają się do 
specjalistów i że lekarze dwa razy częściej niż mężczyznom zalecają im stosowanie leków 
neuroleptycznych; mając na uwadze, że – jak wynika z badań farmakokinetycznych – u 
kobiet występuje gorsza tolerancja tego rodzaju substancji,

1. ubolewa, że Zielona Księga nie uwzględnia należycie zagadnień płci, i wnioskuje o 
systematyczne włączanie tych zagadnień do proponowanych środków dotyczących 
promocji zdrowia psychicznego, do działań profilaktycznych oraz do badań nad zdrowiem 
psychicznym;

2. zachęca do pogłębienia poprzez odpowiednie propozycje polityczne kwestii cierpień 
psychologicznych i psychopatologicznych występujących w okresie wzrostu oraz 
dotyczących rodziny, ponieważ w ten sposób można zapobiegać chorobom wieku 
dorosłego, które – pojawiając się w poważnej postaci w wieku nastoletnim – mają 
tendencję do przechodzenia w choroby chroniczne;

3. zachęca do głębszej refleksji nad strategiami mogącymi poprawić samopoczucie 
psychiczne starszych kobiet, zważywszy na większą średnią długość życia kobiet;

4. przyłącza się do propozycji odinstytucjonalizowania ośrodków psychiatrycznych i 
rezygnacji z dużych ośrodków psychiatrycznych, wspierając równocześnie ich 
zastępowanie przez ośrodki lokalne.


