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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността
относно сърдечната недостатъчност1

1. Сърдечната недостатъчност е общо стратегическо предизвикателство. Тя засяга 15
милиона европейци и е най-честата причина за хоспитализация сред хората над 65
годишна възраст. Един на всеки петима души е застрашен от развитието на
сърдечна недостатъчност в някакъв момент от живота си.
2. Случаите на сърдечна недостатъчност биха се увеличили с 25% до 2030 г., ако не
бъдат взети превантивни мерки.
3. Рискът и тежестта, свързани със сърдечната недостатъчност, биха могли да бъдат
значително намалени чрез мултидисциплинарно полагане на грижи, промени в
начина на живот, ангажираност на пациента и поемане на отговорност за
собственото здраве. Това може да подобри здравето и качеството на живот и да
намали разходите.
4. Пациентите, страдащи от сърдечна недостатъчност, често не получават качествени
грижи съгласно признатите клинични насоки, като в цяла Европа продължават да
съществуват значителни неравенства.
5. Само няколко правителства са приели национални планове по отношение на
сърдечната недостатъчност.
6. Равнището на осведоменост по отношение на сърдечната недостатъчност е много
ниско както сред специалистите от областта на здравеопазването, така и сред
обществеността – само 3% от европейските граждани са в състояние правилно да
идентифицират симптомите.
7. Следователно призовава Комисията да обмисли инициативи, които да са насочени
към:
•

насърчаване на държавите членки да изготвят всеобхватни национални
планове за подобрения и събиране на релевантни данни за сърдечната
недостатъчност;

•

изработване на европейска стратегия за подкрепа на осведомеността на
обществото, застъпничеството за правата на пациентите и обмена на научни
изследвания и най-добри практики по отношение на сърдечната
недостатъчност;

•

предоставяне на подкрепа за обучението в областта на сърдечната

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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недостатъчност сред общопрактикуващите лекари и специалистите по
вътрешни болести, както и за специализирането и акредитирането на
обучение за медицински сестри и други здравни специалисти в тази област.
8. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.
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