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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια 1

1. Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτελεί μια κοινή πρόκληση που πρέπει να
αντιμετωπιστεί με μια κοινή στρατηγική. Επηρεάζει 15 εκατομμύρια Ευρωπαίους, και
είναι η πιο συχνή αιτία νοσηλείας σε άτομα άνω των 65 ετών. Ένας στους πέντε
ανθρώπους έχουν κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας στη διάρκεια της ζωής τους.
2. Χωρίς συντονισμένη πρόληψη, οι περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας θα αυξηθούν κατά
25% μέχρι το 2030.
3. Ο κίνδυνος και η επιβάρυνση από την καρδιακή ανεπάρκεια μπορούν να μειωθούν
σημαντικά με την διεπιστημονική φροντίδα, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, και την
προσωπική εμπλοκή των ασθενών μέσω των επιλογών τους. Αυτά τα μέτρα μπορούν να
προωθήσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής, καθώς και τη μείωση του κόστους.
4. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια συχνά δεν λαμβάνουν ποιοτική φροντίδα σύμφωνα
με τις αναγνωρισμένες κλινικές οδηγίες, και υπάρχουν ακόμη μεγάλες ανισότητες μεταξύ
των χωρών της Ευρώπης.
5. Λίγες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει εθνικά σχέδια για την καρδιακή ανεπάρκεια.
6. Τόσο το κοινό και οι επαγγελματίες υγείας έχουν πολύ χαμηλή ευαισθητοποίηση σχετικά
με την καρδιακή ανεπάρκεια και μόνο το 3% των Ευρωπαίων μπορεί να προσδιορίσει
σωστά τα συμπτώματα.
7. Επομένως, η Επιτροπή καλείται να εξετάσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην:
•

ενθάρρυνση των κρατών μελών να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια
για τη βελτίωση και τη συλλογή κατάλληλων στοιχείων για την καρδιακή
ανεπάρκεια·

•

δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, την υπεράσπιση του ασθενούς, και την
ανταλλαγή ερευνητικών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την καρδιακή
ανεπάρκεια·

•

υποστήριξη της κατάρτισης σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια μεταξύ των
γενικών γιατρών και των παθολόγων, και της εξειδίκευσης και πιστοποίησης της
εκπαίδευσης για τις νοσοκόμες και των συναφών επαγγελματιών υγείας.

8. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στο
Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το
Κοινοβούλιο.
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Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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