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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže existuje zreteľný rodový rozmer v oblasti duševného zdravia, predovšetkým pokiaľ 
ide o schizofréniu, poruchy nálady, úzkosť, paniku, depresiu, nadmernú konzumáciu 
alkoholu a užívanie rôznych látok a pokiaľ ide o samovraždy a vraždy; keďže výskum 
tento rozmer systematicky necháva bokom,

B. keďže ženy, ktoré hľadajú pomoc, sa obracajú častejšie ako muži na špecializované služby 
a ordinuje sa im dvakrát viac predpisov na neuroleptiká ako mužom 
a z farmakokinetických štúdií vyplýva, že ženy horšie tolerujú tieto látky,

1. ľutuje, že v zelenej knihe sa rodový rozmer nebral patrične do úvahy a žiada, aby bol 
systematicky zahrňovaný do navrhovaných opatrení na podporu duševného zdravia, do 
preventívnych akcií a do výskumu v oblasti duševného zdravia;

2. nabáda k prehlbovaniu kapitoly o psychologických a psychopatologických problémoch 
v jednotlivých etapách rozvoja jednotlivca a rodiny navrhovaním primeraných politík 
pokiaľ ide o predchádzanie chorobám v dospelom veku, ktoré v prípade, že sa objavia 
v závažnej forme v období dospievania, majú tendenciu stať sa chronickými;

3. nabáda k hlbšiemu zamysleniu sa nad stratégiami zameranými na zlepšenie psychickej 
pohody starších žien s ohľadom na predĺženie priemernej dĺžky života žien;

4. súhlasí s návrhom odstrániť inštitucionálnu formu v oblasti psychiatrickej 
starostlivosti, zrušiť veľké psychiatrické ústavy a podporovať ich nahradenie 
starostlivosťou na miestnej úrovni.


