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Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
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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 wskazówek:

1. podkreśla potrzebę włączenia zagadnień zdrowia publicznego do wszystkich dziedzin 
polityki unijnej oraz wyraźniejszego uwzględnienia zagadnień płci w polityce ochrony 
zdrowia;

2. wzywa Komisję w związku z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia do 
przedstawienia sprawozdania na temat stanu zdrowia kobiet i dzieci w celu umożliwienia 
koncentracji działań na różnych grupach docelowych i w celu wpłynięcia na dostępność 
usług i ich wpływ na rozmaite grupy społeczne w różnych regionach;

3. zwraca uwagę Komisji i państw członkowskich na artykuł 3 Konwencji praw dziecka 
ONZ, która wzywa organy prawodawcze do priorytetowego traktowania interesu dzieci, 
czego wyrazem jest między innymi wprowadzenie koniecznych przepisów dotyczących 
urlopów macierzyńskich i uwzględnienie szczególnego wpływu karmienia piersią na 
umysłowy i fizyczny rozwój dziecka;

4. podkreśla potrzebę zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego i płciowego w celu zapobiegania niechcianym ciążom i 
rozprzestrzenianiu chorób przenoszonych drogą płciową oraz ograniczenia problemów 
społecznych i zdrowotnych wywołanych niepłodnością;

5. podkreśla konieczność poprawy pre- i postnatalnej opieki zdrowotnej poprzez 
opracowanie wskaźników zdrowia rodziców i przeprowadzanie regularnego monitoringu;

6. ubolewa nad faktem utrzymywania się ścisłej korelacji zagrożeń związanych z 
zachowaniem zdrowotnym kobiet ciężarnych (wysoki wskaźnik aborcji i ich 
powtarzalność, palenie podczas ciąży), poziomu wykształcenia matek i umieralności 
dzieci po 28 dniu, nad tym, że ciąże nastolatek i porody nadal podwyższają zagrożenie 
zdrowia noworodków, oraz że coraz częściej noworodki wymagają leczenia;

7. wyraża przekonanie, że środki zaradcze uwzględniające problematykę płci, wspieranie 
zdrowia i leczenia pozwalają zmniejszyć częstotliwość występowania poważnych chorób i 
zgonów kobiet i poprawić ich jakość życia.


	726840pl.doc

