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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου και τα υγειονομικά συστήματα 
(2004/2218(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, παράγραφος 2, 13 και 152,

- έχοντας υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων, 

- έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκε στην Τέταρτη Διεθνή Διάσκεψη 
για τις Γυναίκες που διεξήχθη στο Πεκίνο στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 και το ψήφισμά του 
με ημερομηνία 18 Μαΐου 2000 για τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρμα Δράσης του 
Πεκίνου1,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2005),

A. εκτιμώντας ότι η καλή υγεία είναι απαραίτητη για τη σωματική και ψυχική υγεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή υγεία για όλους και η ίση περίθαλψη με ίσους όρους 
αποτελεί θεμελιώδη στόχο για ολόκληρο το έργο της δημόσιας υγείας, 

B. εκτιμώντας ότι η δημόσια υγεία, πέραν των βιολογικών διαφορών, επηρεάζεται και 
κυρίως από την επιρροή, την ισχύ, τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, το περιβάλλον 
και την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη γνώση και τις πληροφορίες, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση καλής υγείας δεν υποδηλώνει απλώς την απουσία 
ασθενειών αλλά σημαίνει και το να προσφέρονται στους ανθρώπους ευκαιρίες που θα 
επηρεάσουν τη ζωή τους και θα τους οδηγήσουν στο να συμμετέχουν στον κόσμο της 
εργασίας και στην κοινωνική ζωή κατά τα διάφορα στάδια της ζωής με τους δικούς τους 
όρους, 

Δ. εκτιμώντας ότι η επίτευξη καλής υγείας για όλους τους πολίτες αποτελεί ευθύνη των 
κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθελοντικών 
οργανώσεων και των πολιτών, 

E. εκτιμώντας ότι η βία κατά των γυναικών, η σεξουαλική δουλεία και η πορνεία αποτελούν 
ορισμένα από τα μεγαλύτερα υγειονομικά προβλήματα που πλήττουν τις γυναίκες, 

1. Τονίζει ότι η καλή υγεία για όλους πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε στρατηγικές πρόληψης των ασθενειών·

  
1 ΕΕ C 59, 23.2.2001, σ. 258.
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2. Υπογραμμίζει τη σημασία του να λαμβάνεται υπόψη η προοπτική του φύλου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων· 

3. Τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης της προοπτικής του φύλου τόσο στις στρατηγικές 
των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας όσο και στη στρατηγική της 
Επιτροπής στον τομέα της υγείας·

4. Απευθύνει σε όλα τα κράτη μέλη έκκληση να χρησιμοποιούν τις στατιστικές και τα 
δεδομένα ανά φύλο σε όλες τις υγειονομικές και τις ιατρικές υπηρεσίες·

5. Καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να χρησιμοποιούν τυποποιημένα δεδομένα και κοινούς 
δείκτες για να μετρούν τις ανισότητες λόγω φύλου στις υγειονομικές και τις ιατρικές 
υπηρεσίες στην ΕΕ·

6. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων·

7. Τονίζει τη σημασία της έρευνας στη σχέση μεταξύ των βιολογικών και των κοινωνικών 
παραγόντων στις υγειονομικές και τις ιατρικές υπηρεσίες·

8. Καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες 
των διακρίσεων λόγω φύλου στο έργο του προϋπολογισμού καθώς και στον 
προγραμματισμό σχεδίων και προγραμμάτων που έχουν σχέση με τις υγειονομικές και τις 
ιατρικές υπηρεσίες·

9. Επισύρει την προσοχή των κρατών μελών στις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να 
προβάλλεται ειδικότερα η κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών στις υγειονομικές και 
τις ιατρικές υπηρεσίες·

10. Τονίζει ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να  συνδυάζουν την 
εργασία με την ιδιότητα του γονέα· 

11. Σημειώνει ότι το δικαίωμα και η ικανότητα αυτοσυντήρησης των γυναικών αποτελεί 
θεμελιώδη παράγοντα για καλή υγεία·

12. Σημειώνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε επιτελικές θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και των ιατρικών υπηρεσιών·

13. Τονίζει ότι οι προκαταλήψεις λόγω φύλου πρέπει να εξαλειφθούν τόσο στις συναντήσεις 
με ασθενείς όσο και στην έρευνα·

14. Φρονεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας των 
γυναικών στον προϋπολογισμό καθώς και στον προγραμματισμό σχεδίων και 
προγραμμάτων·

15. Υπογραμμίζει την ανάγκη εκπαίδευσης όσον αφορά τις ανισότητες λόγω φύλου, τόσο για 
το μελλοντικό όσο και για το εν ενεργεία υγειονομικό προσωπικό·

16. Τονίζει την ανάγκη για γνώση και ανάπτυξη μεθόδων στήριξης και θεραπείας γυναικών 



PR\566751EL.doc 5/11 PE 357.883v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

που υπήρξαν θύματα βίας·

17. Καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν στις γυναίκες ηλικίας 50 ετών και πάνω υψηλής 
ποιότητας ακτινογραφίες μαστογραφίας στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων υγείας, 
που μπορούν να μειώσουν έως και κατά 35% τη θνησιμότητα του καρκίνου του μαστού 
στην ηλικιακή κατηγορία 50-69 ετών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προσφέρουν στους 
άνδρες ηλικίας 50 ετών και πάνω τον αντίστοιχο υψηλής ποιότητας έλεγχο της 
εκδήλωσης καρκίνου του προστάτη, με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας από αυτή τη 
μορφή καρκίνου·

18. Καλεί τα κράτη μέλη, στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων υγείας, να προλαμβάνουν 
τα κατάγματα με την έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών οστεοπόρωσης, η οποία 
απαιτεί πρόσβαση στη μέτρηση της οστικής πυκνότητας των ανόργανων στοιχείων·

19. Τονίζει την ανάγκη για έρευνα στον τομέα των διατροφικών διαταραχών·

20. Φρονεί ότι είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των 
διαφορετικών φυσικών καταστάσεων των γυναικών και των ανδρών σε όλες τις ιατρικές 
έρευνες και στην εξέλιξη νέων φαρμάκων·

21. Σημειώνει την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τις διαφορές στα αποτελέσματα των 
φαρμακευτικών αγωγών και τονίζει την ανάγκη για περισσότερη γνώση σχετικά με το 
πώς η ίδια δοσολογία επηρεάζει τους άνδρες και τις γυναίκες με διαφορετικό τρόπο· 

22. Σημειώνει ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος από τις γυναίκες εξακολουθεί να 
υπολείπεται εκείνης των ανδρών, σημειώνει όμως με ανησυχία ότι η κατανάλωση 
οινοπνεύματος από τις γυναίκες αυξάνεται ανησυχητικά σε ορισμένα κράτη μέλη ·

23. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μέτρα προς μείωση της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος που προκαλεί τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας μεταξύ τόσο  
των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών αλλά και μεταξύ του νεότερου πληθυσμού· 

24. Σημειώνει ειδικότερα την ανάγκη στήριξης και λήψης μέτρων για τις ανάπηρες γυναίκες, 
τις γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, τις λεσβίες και τις γυναίκες που 
ανήκουν σε άλλες ευάλωτες ομάδες, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη, από πολλές 
απόψεις, κατάσταση·

25. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί μακρόν υπήρξε η γενική άποψη ότι δεν υπήρχε διάκριση λόγω φύλου στη θεραπεία και 
την περίθαλψη στις υγειονομικές και ιατρικές υπηρεσίες. Την άποψη αυτή συμμερίζονταν οι 
παράγοντες των υγειονομικών και ιατρικών υπηρεσιών, οι αρμόδιοι επιτελείς και η κοινή 
γνώμη. Τα τελευταία 20 χρόνια ωστόσο σημειώθηκε αλλαγή και ένας ολοένα αυξανόμενος 
αριθμός ατόμων συνειδητοποίησε ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στις ανωτέρω υπηρεσίες. Υπάρχει τώρα η παραδοχή και η κατανόηση ότι το φύλο 
αποτελεί εξίσου σημαντικό υγειονομικό καθοριστικό παράγοντα  όπως το εθνικό, οικονομικό 
και εθνοτικό υπόβαθρο. Από τις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών στο Κάιρο το 1994 και 
στο Πεκίνο το 1995, οι σχέσεις μεταξύ φύλου και υγείας έχουν περιληφθεί στην ημερήσια 
διάταξη. Παρά την ύπαρξη αυτών των διεθνών επιτυχιών στην τόνωση της υγείας των 
γυναικών, δεν οδήγησαν ωστόσο σε συστηματικές μεταρρυθμίσεις/συνέπειες, σε επίπεδο είτε 
εθνικό είτε ΕΕ. Η Επιτροπή έδωσε έως ένα σημείο συνέχεια στην Πλατφόρμα του Πεκίνου, 
αλλά δεν εστίασε την προσοχή της στην ανάπτυξη μιας προοπτικής φύλου στο εσωτερικό του 
τομέα της υγείας. Η υγεία των γυναικών συχνά θεωρείται συνώνυμη με τη σεξουαλική και 
την αναπαραγωγική υγεία. 

Η αυξημένη γνώση δεν είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή/βελτίωση, σε αξιόλογη έκταση, των 
συνθηκών σε σχέση με τις ειδικές ανάγκες των γυναικών στο εσωτερικό των υγειονομικών 
και των ιατρικών υπηρεσιών. Δεν συντελέστηκε ανακατανομή των συνολικών πόρων των 
υγειονομικών και ιατρικών υπηρεσιών ώστε να ωφεληθούν οι γυναίκες στην ίδια έκταση 
όπως οι άνδρες. Τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να μη διαθέτουν στατιστικές και 
δεδομένα με βάση το φύλο. Οι στατιστικές και τα δεδομένα ανά φύλο είναι απαραίτητα για 
τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά τη διάγνωση, τη θεραπεία και την κατανομή των πόρων. 

Οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άνδρες αλλά έχουν χειρότερη, κατά γενική 
αντίληψη, υγεία και χρειάζονται περισσότερη θεραπεία. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί και από 
την περίπλοκη σχέση μεταξύ βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων, αλλά απαιτείται 
έρευνα σε αυτόν τον τομέα για ερμηνευθεί ο μεγαλύτερος βαθμός αντιληπτής ασθενικής 
υγείας και ανάγκης για ιατρική περίθαλψη. 

Το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο μέσο προσδόκιμο ζωής σημαίνει ότι η 
πλειοψηφία του ηλικιωμένου πληθυσμού αποτελείται από γυναίκες, ιδιαίτερα μεταξύ του 
πλέον ηλικιωμένου τμήματος του πληθυσμού. Πέραν του γεγονότος ότι οι γυναίκες 
αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα του γηράσκοντος πληθυσμού, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες από ορισμένες παθήσεις που συνδέονται 
με την ηλικία, όπως οι ρευματικοί πόνοι και η ασθένεια του Αλτζχάιμερ. Οι ηλικιωμένες 
γυναίκες, λόγω των εισοδηματικών και ιδιοκτησιακών ανισοτήτων νωρίτερα στη ζωή τους, 
διαθέτουν λιγότερους χρηματοοικονομικούς πόρους για περίθαλψη και θεραπεία. Στα 
περισσότερα κράτη μέλη, οι γυναίκες είχαν πολύ λιγότερη αμειβόμενη εργασία στην αγορά 
εργασίας και, κατά συνέπεια, έχουν λιγότερα συνταξιοδοτικά οφέλη. Αυτοί είναι ορισμένοι 
από τους λόγους για τους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν υγειονομικό σύστημα και 
γηριατρική φροντίδα καλώς αναπτυγμένα και χρηματοδοτούμενα από το κράτος. Σε 
διαφορετική περίπτωση, μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων γυναικών στα κράτη μέλη δεν θα έχει 
καμιά απαραίτητη περίθαλψη και θεραπεία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να δώσουν 
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προτεραιότητα στο δικαίωμα και στην ικανότητα αυτοσυντήρησης των γυναικών.

Η φτώχεια αποτελεί πολύ ισχυρό παράγοντα σε σχέση με την υγεία. Οι γυναίκες 
υπερεκπροσωπούνται στις φτωχές ομάδες σε ολόκληρη την ΕΕ. Περίπου 120 εκατομμύρια 
γυναίκες στην ΕΕ ζουν σε καθεστώς φτώχειας. Είναι προφανές ότι η φτώχεια δυσκολεύει τις 
γυναίκες στο να έχουν καλή φυσική και πνευματική υγεία. Η καταπολέμηση της φτώχειας 
των γυναικών θα έχει θετικές συνέπειες στην υγεία των γυναικών.

Η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί έναν σφαιρικό ορισμό του φύλου. Ο όρος «σφαιρικός» είναι 
ένας αποδεκτός, καθώς και ιατρικός, όρος που περιλαμβάνει κοινωνικές, ψυχολογικές, 
πολιτισμικές και βιολογικές πτυχές. Η προοπτική φύλου σημαίνει ότι χωρεί σφαιρική 
προσέγγιση για να αναλυθεί πώς το φύλο επηρεάζει τις βιοτικές συνθήκες και ποια είναι η 
σχέση του φύλου, για παράδειγμα, με την ισχύ και τα προνόμια.1

Έννοιες-κλειδιά στην έρευνα φύλου είναι η δομή, η ιεραρχία, η σχέση και η κοινωνική 
κατάσταση.2 Στην ιεραρχία φύλου οι γυναίκες είναι η υποτελής ομάδα. Ο όρος «μεροληψία 
υπέρ συγκεκριμένου φύλου» αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα που συναντούν τόσο οι άνδρες 
όσο και οι γυναίκες στο εσωτερικό των υγειονομικών και των ιατρικών υπηρεσιών. Η 
μεροληψία υπέρ συγκεκριμένου φύλου είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης συνειδητοποίησης 
του φύλου εκ μέρους των ερευνητών και των επιτελών. Σημαίνει ότι όταν έχουν αναφερθεί 
ανισότητες λόγω φύλου σε μια συγκεκριμένη καταγγελία, συμπεριφορά ή βιοτική συνθήκη, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκύψει μεροληψία υπέρ συγκεκριμένου φύλου στη συνάντηση με 
τον μεμονωμένο ασθενή. Για παράδειγμα, οι ιατροί σκέπτονται να ρωτήσουν γυναίκα με 
στομαχικά προβλήματα για τις συνήθειές της όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνεύματος 
λιγότερο συχνά από όσο ρωτούν έναν άνδρα που εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα. Η αιτία 
πιθανώς έγκειται στο ότι οι παθήσεις που έχουν σχέση με την κατανάλωση οινοπνεύματος 
είναι συχνότερες στους άνδρες, αν και το φαινόμενο θα πρέπει να θεωρηθεί ως μεροληψία 
υπέρ συγκεκριμένου φύλου (ο μεμονωμένος ασθενής πρέπει ωστόσο να θεωρείται ως 
μοναδική περίπτωση και όχι ως εκπρόσωπος ομάδας).3

Είναι τώρα γνωστό ότι το φύλο του ασθενούς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το πώς οι 
ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό αντιλαμβάνονται τα συμπτώματα, κάνουν διάγνωση 
και προτείνουν θεραπευτική αγωγή – ακόμη και όταν τα συμπτώματα των γυναικών και των 
ανδρών είναι ακριβώς τα ίδια και κανένας βιολογικός παράγοντας δεν δικαιολογεί καμιά 
διαφορά. Η προοπτική φύλου στην ιατρική σημαίνει επίσης την εμφάνιση κακής υγείας που 
οφείλεται σε άνισες σχέσεις ισχύος μεταξύ των φύλων, όπως η βία των ανδρών κατά των 
γυναικών. Η ιατρική έρευνα σχετικά με το φύλο υπήρξε καθοριστική στο να τονίσει τη 
σημασία των επιπτώσεων στην υγεία της βίας και της κακομεταχείρισης που υπέστησαν 
γυναίκες από τους συζύγους τους, τους συντρόφους τους και άνδρες του στενού κύκλου τους, 
καθώς και μέσω της εμπορίας γυναικών και της πορνείας.4

  
1 Hamberg: ‘Medicinsk genusforskning’, (medical gender research), Swedish Research Council, ORD & FORM 
AB (2004), p. 26.
2 ibid. p. 12.
3 ibid. pp. 108-109.
4 Risberg: ‘Sexualiserat våld som folkhälsoproblem’, (sexualised violence as a public health problem) 
Läkartidningen (Journal of the Swedish Medical Association) 1994:91 (50): 4770-71.



PE 357.883v01-00 8/11 PR\566751EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Παρά το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα τόσο εκτεταμένο πρόβλημα 
δημόσιας υγείας, έχει παραμείνει αόρατο φαινόμενο στον τομέα της ιατρικής κατάρτισης και 
πρακτικής. Για παράδειγμα, οι ασθενείς δέχονται ερωτήσεις για τις καπνιστικές συνήθειές 
τους, αλλά στις περισσότερες γυναίκες ασθενείς εξακολουθούν να μην υποβάλλονται 
ερωτήσεις σχετικά με το αν υφίστανται βία, παρά το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών, 
σύμφωνα με γενικώς ισχύουσα μελέτη, συμβαίνει συχνότερα από ό,τι, για παράδειγμα, το 
κάπνισμα.1 Πραγματοποιήθηκαν μελέτες με βάση συνεντεύξεις/έρευνα με γυναίκες που 
ρωτήθηκαν για την περίπτωση της βίας και οι μελέτες αυτές καταδεικνύουν ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των γυναικών εκτιμά το γεγονός ότι τους υποβλήθηκε αυτή η ερώτηση.2

Η βία κατά των γυναικών προκαλεί υψηλότερη θνησιμότητα στις γυναίκες ηλικίας 15 έως 44 
ετών από όσο ο καρκίνος, η ελονοσία, τα τροχαία ατυχήματα ή ο πόλεμος. Η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας υπολογίζει ότι τουλάχιστον μια στις πέντε γυναίκες στον κόσμο έχει 
υποστεί φυσική ή νοητική κακομεταχείριση στη ζωή της.3

Η παρούσα έκθεση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε δυο διαφορετικούς τομείς που έχουν 
σχέση με την υγεία των γυναικών και τις διακρίσεις λόγω φύλου στις υγειονομικές και τις 
ιατρικές υπηρεσίες. Ο πρώτος τομέας (Τομέας Α) ασχολείται με τις ανισότητες στην 
περίθαλψη μεταξύ ανδρών και γυναικών που προσβλήθηκαν από τις ίδιες ή παρόμοιες 
παθήσεις. Ο άλλος τομέας (Τομέας Β) είναι η υγεία των γυναικών από την προοπτική των 
αποκαλούμενων «γυναικείων παθήσεων» που σχεδόν αποκλειστικά προσβάλλουν τις 
γυναίκες. Παραδείγματα αυτών των ασθενειών αποτελούν ορισμένες παθήσεις των μυών, 
τύπου μυαλγίας του ινώδους ιστού, ο καρκίνος του μαστού, η οστεοπόρωση και οι κίνδυνοι 
υγείας όταν οι γυναίκες υποχρεούνται σε παράνομες αμβλώσεις. Τα δικαιώματα των 
γυναικών για αυτοδιάθεση όσον αφορά τη σεξουαλικότητά τους και το σώμα τους αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα της υγείας των γυναικών.

Τομέας A

Μια ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Danderyd στη Στοκχόλμη της 
Σουηδίας κατέδειξε ευρείες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών από πλευράς, 
συνταγογράφησης, θεραπείας και κόστους. Για παράδειγμα, οι άνδρες δέχονταν διπλάσιες 
ελαφρές θεραπείες του σώματος σε σύγκριση με τις γυναίκες για διάγνωση εκζέματος ή 
ψωρίασης, παρά το γεγονός ότι αυτές οι παθήσεις είναι εξίσου κοινές και στα δυο φύλα. Το 
συμπέρασμα της έρευνας από πλευράς κόστους είναι ότι, αν οι γυναίκες ακολουθούσαν την 
ίδια εντατική θεραπευτική αγωγή με τους άνδρες, οι πόροι που θα δαπανούνταν για τη 
θεραπεία των γυναικών θα αυξάνονταν κατά 61%. Από την άλλη πλευρά, αν η εντατική 
θεραπευτική αγωγή ληφθεί ως πρότυπο και, σε σχέση με αυτήν, οι άνδρες εφαρμόζουν 
μικρότερης έκτασης θεραπευτική αγωγή όπως συμβαίνει σήμερα με τις γυναίκες, θα 

  
1 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: ‘Captured Queen - men’s violence against women in ‘equal’ 
Sweden - a prevalence study’, Fritzes 2001.
2 Stensson, Kristina: Men´s violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Uppsala Universitet 2004, 
p. 12, Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routine enquiry for domestic 
violence in a maternity service, BJOG 2002:109:9-16 och McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D; Reproductive 
violence screening in primary care: Perspectives and experiences of patents and battered women.
3 World Health Organisation: Violence against Women Fact Sheets WHO/FRHWHD/97.8, 1997.
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σημειωνόταν εξοικονόμηση πόρων για κόστος θεραπείας της τάξης του 33%.1

Οι στεφανιαίες νόσοι των γυναικών εκδηλώνονται διαφορετικά, μέχρις ενός σημείου και, 
όταν απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη, δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια ταχύτητα όπως 
στους άνδρες. Οι γυναίκες με οξείες καρδιολογικές παθήσεις αναγκάζονται να περιμένουν 
περισσότερο χρόνο για τη μεταφορά τους με ασθενοφόρο και, όταν μεταφέρονται σε 
νοσοκομείο, η υποδοχή τους δεν είναι η ίδια. Απαιτείται περισσότερος χρόνος πριν 
υποβληθούν σε ακτινογραφία καρδιάς και δεν λαμβάνουν άμεση θεραπευτική αγωγή το ίδιο 
συχνά υπό μορφή αγγειοπλαστικής ή εγχείρησης στεφανιαίας παράκαμψης. Οι γυναίκες 
υποφέρουν συχνότερα από παρενέργειες καρδιολογικών φαρμάκων και αυτό πιθανώς 
οφείλεται σε εσφαλμένη δοσολογία. Ωστόσο δεν έχει διεξαχθεί έρευνα για τον προσδιορισμό 
της αιτίας.2 Μια εξέταση σχετικά με την οφθαλμολογική περίθαλψη καταδεικνύει ότι η 
πρόσβαση των γυναικών σε εγχειρήσεις καταρράκτη είναι δυσκολότερη. Οι στατιστικές 
επίσης εμφανίζουν ότι οι άνδρες έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε νέα φάρμακα και σύγχρονη 
θεραπεία.3

Τα φάρμακα επενεργούν διαφορετικά στους άνδρες και στις γυναίκες. Παρά το γεγονός ότι οι 
γυναίκες καταναλώνουν περισσότερα φάρμακα από τους άνδρες, οι άνδρες εξακολουθούν να 
αποτελούν συχνότερα το πρότυπο στην ιατρική έρευνα και την εξέλιξη νέων φαρμάκων.

Τομέας B

Η οστεοπόρωση είναι παλαιά ασθένεια η οποία θεωρήθηκε έως σήμερα αναπόφευκτη 
συνέπεια της γήρανσης, κυρίως της γήρανσης των γυναικών. Μόνο πρόσφατα και ως 
συνέπεια της αύξησης της συχνότητας των καταγμάτων και του βάρους της ιατρικής 
περίθαλψης, η ασθένεια προσήλκυσε την προσοχή της ιατρικής έρευνας και των επιτελών σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Έως μόλις τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μόνο κατ’ εξαίρεση η 
οστεοπόρωση αποτέλεσε μέρος της βασικής ιατρικής εκπαίδευσης. Οι σημερινές έρευνες 
καταδεικνύουν ότι οι νέοι και οι άνδρες προσβάλλονται και αυτοί περισσότερο από όσο 
εθεωρείτο προηγουμένως δεδομένο και ότι η οστεοπόρωση αποτελεί κοινή δευτερεύουσα 
συνέπεια ορισμένων άλλων παθήσεων και/ή φαρμακευτικών θεραπειών. Τα αίτια είναι 
πολύπλοκα και πολύπλευρα και ακόμη δεν έχουν επαρκώς ερευνηθεί, αλλά υπάρχουν πολλά 
αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η τάση επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από 
κληρονομικούς παράγοντες, αλλαγή του τρόπου ζωής και την αύξηση του αριθμού των 
ηλικιωμένων.

Η οστεοπόρωση θεωρείται τώρα ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας που ορισμένες 
φορές θεωρήθηκε επιδημικών διαστάσεων, το οποίο τα τελευταία χρόνια τονίστηκε από 
διεθνείς φορείς όπως η ΠΟΥ και η ΕΕ. 

Οι ιατρικές και οι τεχνικές εξελίξεις αποκαλύπτουν ότι υφίστανται καλές ευκαιρίες για 
έγκαιρη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της οστεοπόρωσης και, ως εκ τούτου, για πρόληψη 

  
1 Osika, Ingrid: ‘Ett konkret exempel på ojämställd vård’ (A specific example of unequal care), Linköping 
University.
2 Asplund. Wigzell: ‘Jämställd vård?’ (Equal care?), National Board of Health and Welfare (2004), pp. 55-57.
3 ibid. p. 74.
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των καταγμάτων. Ελάχιστα ωστόσο από τα τμήματα του πληθυσμού που προσβάλλονται 
έχουν επαρκή γνώση της οστεοπόρωσης ώστε να αντλήσουν πλεονεκτήματα από αυτές τις 
ευκαιρίες και άλλες δυνατότητες. Η πρόσβαση σε μετρητές της πυκνότητας των οστών είναι 
επίσης πλήρως ακατάλληλη. Την καλύτερη πρόσβαση από όλα τα κράτη μέλη έχουν στην 
Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ένας από τους περισσότερο κοινούς τύπους καρκίνου μεταξύ 
των γυναικών στην ΕΕ και σε άλλες βιομηχανικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Ο 
αριθμός των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού βαίνει αυξανόμενος στα κράτη μέλη, αλλά 
αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η έγκαιρη διάγνωση μέσω ακτινογραφιών 
μαστογραφίας είναι περισσότερο διαδεδομένη. Ελάχιστη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τα 
αίτια και τους παράγοντες του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Η υφιστάμενη 
έρευνα καταδεικνύει ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται προϊούσης της ηλικίας, ότι η 
κληρονομικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, πολλές όμως γυναίκες προσβάλλονται από 
καρκίνο χωρίς να συντρέχει κάποιος από αυτούς τους παράγοντες.

Το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης και η μυαλγία του ινώδους ιστού προσβάλλουν τις 
γυναίκες συχνότερα από τους άνδρες. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τα αίτια και 
τα συμπτώματα αυτών των παθήσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι ασθενείς συχνά πρέπει να 
ενεργήσουν μόνοι τους για την εξεύρεση βοήθειας. Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος το 
ιατρικό προσωπικό να τους απομακρύνει αν θεωρηθούν προβληματικοί ή απαιτητικοί. Η 
αντίληψη των γυναικών για την πάθηση αμφισβητείται, οι ασθένειες αντιμετωπίζονται 
εσφαλμένα από ψυχολογική άποψη και γίνονται αρνητικοί συμβολισμοί των διαγνώσεων, 
σύμφωνα με συνεντεύξεις που δόθηκαν από γυναίκες που έχουν προσβληθεί από αυτές τις 
ασθένειες. Προκειμένου να λαμβάνουν οι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο της 
χρόνιας κόπωσης και τη μυαλγία του ινώδους ιστού θεραπευτική αγωγή με ίσους όρους, 
πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισής τους από το σύστημα περίθαλψης.1

Τροφικές διαταραχές, όπως η νευρική βουλιμία και η ανορεξία, έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα 
μεταξύ των νέων γυναικών. Αυτό συχνά ερμηνεύεται από τη βιομηχανία της μόδας και την 
εμμονή των μέσων μαζικής ενημέρωσης με το αδυνάτισμα και την εμφάνιση. Ελάχιστες 
επιστημονικές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για τα προβλήματα των τροφικών 
διαταραχών. Ορισμένες από αυτές καταδεικνύουν ότι μπορεί να συνδέονται με την 
κακομεταχείριση και τη βία στις οικογένειες.2 Εφόσον υπάρχει τεράστια άγνοια για τον εν 
λόγω τομέα, υπάρχει ανάγκη για έρευνα ώστε να ερμηνευθούν και συνεπώς να προληφθούν 
αυτές οι διαταραχές και, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, να βοηθηθούν οι νέες γυναίκες που 
έχουν ήδη προσβληθεί.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εξαρτώνται από την περίθαλψη και την προσοχή με την 
οποία αντιμετωπίζονται σε διάφορα στάδια της ζωής τους – ως παιδιά, ενήλικες, καθώς 
γηράσκουν και στην τελική φάση της ζωής τους. Πρέπει κατά συνέπεια και τα δυο φύλα όχι 
μόνο να περιθάλπονται αλλά και να μπορούν να παρέχουν περίθαλψη και προσοχή. Είναι 
πλέον καιρός να μετάσχουν και οι άνδρες σε αυτή τη δωρεάν εργασία. Αυτό έχει καθοριστική 

  
1 The journal ‘Smärta’, No 2/2004, Åsbring, Pia.
2 WHO World Report on Violence and Health 2002, Heise Lori et al Population Report: Ending Violence against 
women, John Hopkins School of Public Health 1999.
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σημασία για την υγεία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Ας ελπίσουμε ότι στο εγγύς 
μέλλον θα μετέχουμε εξίσου τόσο στη δωρεάν όσο και στην αμειβόμενη εργασία και ότι η 
δωρεάν εργασία δεν θα θεωρείται πλέον ευθύνη των γυναικών αλλά ανθρώπινη ευθύνη. 
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