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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o srdečním selhání1

1. Srdeční selhání je naším společným problémem, který je nutné strategicky vyřešit.
Postihuje 15 milionů Evropanů a je nejčastější příčinou hospitalizace osob starších 65 let.
Riziko rozvoje srdečního selhání hrozí během života pětině lidí.
2. Bez společné prevence vzroste počet případů srdečního selhání do roku 2030 o 25 %.
3. Riziko srdečního selhání a zátěž z něho vyplývající může výrazně snížit multidisciplinární
péče, změna životního stylu, pacientovo aktivní zapojení a vlastní péče o zdravotní stav.
Tyto přístupy se podílejí na ochraně zdraví a kvality života a snižují náklady.
4. Pacientům trpícím srdečním selháním se často nedostává kvalitní péče podle uznávaných
pokynů pro klinickou léčbu. Napříč Evropou v této oblasti přetrvávají zásadní nerovnosti.
5. Národní plán zaměřený na tuto problematiku si zatím vytvořilo pouze několik států.
6. Povědomí veřejnosti i zdravotníků o srdečním selhání je velmi nízké - jen 3 % Evropanů
umí správně rozpoznat jeho příznaky.
7. Komise se proto vyzývá, aby zvážila iniciativy s cílem:
•

podnítit členské státy, aby si vytvořily komplexní národní plán, který povede
ke zlepšení situace a umožní shromažďování relevantních dat;

•

vytvořit celoevropskou strategii na zlepšení povědomí veřejnosti, podporu
a ochranu práv pacientů a sdílení výsledků výzkumu a osvědčených postupů
v léčbě srdečního selhání;

•

podporovat školení praktických lékařů a internistů na téma léčby srdečního selhání
a také specializaci a akreditaci školicích programů pro sestry a další zdravotnický
personál.

8. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo
pro Parlament závazné.
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