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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker na področju duševnega zdravja obstaja jasna spolna razsežnost, zlasti v zvezi s 
shizofrenijo, motnjami razpoloženja, anksiozno motnjo, panično motnjo, depresijo, 
zloraba alkohola in uporabo različnih snovi, pa tudi v zvezi s samomori in umori; ker je ta 
razsežnost pri raziskavah dosledno zanemarjena,

B. ker se ženske v primerjavi z moškimi ob iskanju pomoči pogosteje obrnejo na ustrezne 
službe in se jim v primerjavi z moškimi dvakrat pogosteje predpišejo psihotropna 
zdravila, ker farmakokinetske študije dokazujejo, da imajo ženske manjšo toleranco za te 
izdelke, 

1. obžaluje, da v zeleni knjigi razsežnost spola ni bila primerno upoštevana, in poziva, da se 
jo dosledno upošteva v predlaganih ukrepih za spodbujanje duševnega zdravja, v 
dejavnostih preprečevanja in v raziskavah o duševnem zdravju;

2. poziva, da se temeljito preuči poglavje o trpljenju, ki ga povzročajo duševne motnje in 
psihopatologije razvojnega obdobja in družine, in se predlagajo ustrezne politike, saj gre 
za preprečevanje bolezni odraslih, ki pogosto postanejo kronične, če se v mladostnem 
obdobju pojavijo v težki obliki;

3. poziva, naj se bolje preučijo možne strategije, usmerjene v izboljšanje duševnega dobrega 
počutja starih žensk, glede na podaljševanje življenjske dobe žensk;  

4. pozdravlja predlog deinstitucionalizacije psihiatričnih storitev in odpravo velikih 
psihiatričnih ustanov ob hkratnem spodbujanju zamenjave slednjih z alternativami na 
lokalni ravni.


