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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om hjertestop1

1. Hjertestop er en fælles strategisk udfordring. Hjertestop rammer 15 millioner europæere
og er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse blandt personer over 65 år. En ud af
fem personer risikerer at få hjertestop i løbet af sit liv.
2. Uden en fælles forebyggelsesindsats vil antallet af hjertestoptilfælde stige med 25 % frem
til 2030.
3. Risikoen for og byrden ved hjertestop kan mindskes betydeligt gennem tværfaglig pleje,
livsstilsændringer samt patientdeltagelse og selvstyring. Dette kan fremme sundheden og
livskvaliteten og mindske udgifterne.
4. Hjertestoppatienter får ofte ikke kvalitetspræget pleje i overensstemmelse med de kliniske
retningslinjer, og der er stadig meget store uligheder rundt om i Europa.
5. Kun få regeringer har vedtaget nationale planer vedrørende hjertestop.
6. Både den almene befolkning og fagfolk inden for sundhedssektoren har et meget ringe
kendskab til hjertestop – kun 3 % af europæerne kan identificere symptomerne korrekt.
7. Kommissionen opfordres derfor til at overveje initiativer med henblik på at:
•

tilskynde medlemsstaterne til at udarbejde omfattende nationale planer, som skal
være drivkraft for forbedringer, og til at indsamle fyldestgørende data om
hjertestop

•

udarbejde en strategi for hele Europa, som skal støtte bevidstgørelse af
befolkningen, patientstøtte samt udveksling af forskning og bedste praksis
vedrørende hjertestop

•

støtte uddannelse i hjertestop for alment praktiserende læger og intern medicinere
samt akkreditering af uddannelse for sygeplejersker og medhjælpende
sundhedspersonale.

8. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og
Kommissionen.
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I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.
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