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Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan mukainen kirjallinen kannanotto
sydämen vajaatoimintaan1

1. Sydämen vajaatoiminta on yhteinen strateginen haaste. Sydämen vajaatoiminnasta kärsii
15 miljoonaa eurooppalaista ja se on kaikkein yleisin sairaalahoidon syy yli 65-vuotiaiden
keskuudessa. Yksi ihminen viidestä on vaarassa sairastua sydämen vajaatoimintaan
elinaikanaan.
2. Ilman yhteisiä ennaltaehkäisytoimia sydämen vaajatoimintatapausten määrä nousee
25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
3. Sydämen vajaatoiminnan riskiä ja rasitetta voidaan lieventää huomattavasti monialaisella
hoidolla ja elämäntavan muutoksilla sekä potilaan omalla sitoutumisella ja itsehoidolla.
Näin voidaan edistää terveyttä ja elämänlaatua sekä vähentää kustannuksia.
4. Sydämen vajaatoiminnasta kärsivät potilaat eivät usein saa laadukasta, käypien
hoitosuositusten mukaista hoitoa ja unionissa esiintyy edelleen suurta eriarvoisuutta.
5. Vain harvat hallitukset ovat vahvistaneet sydämen vajaatoimintaa koskevia kansallisia
suunnitelmia.
6. Sekä kansalaisten että terveydenhoidon ammattilaisten tietoisuus sydämen
vajaatoiminnasta on heikkoa – vain kolme prosenttia eurooppalaisista osaa tunnistaa oireet
oikein.
7. Komissiota kehotetaan näin ollen harkitsemaan aloitteita, joilla pyritään
•

kannustamaan jäsenvaltioita luomaan kattavia kansallisia suunnitelmia asian
edistämiseksi ja sydämen vajaatoimintaa koskevien asianmukaisten tietojen
keräämiseksi

•

luomaan koko unionia koskevan strategian kansalaisten tietoisuuden, potilaiden
asiainhoidon sekä tutkimusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdon tukemiseksi

•

tukemaan yleis- ja sisätautilääkäreille suunnattua sydämen vajaatoimintaa
koskevaa koulutusta sekä sairaanhoitajien ja muiden terveydenhoidon
ammattilaisten erikoistumiskoulutusta ja sen hyväksyntää.

8. Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.
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Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten
enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja
välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.
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