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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a 

szívelégtelenségről1 

1. A szívelégtelenség egy 15 millió európait érintő, és a 65 év felettiek esetében kórházba 

kerülésük leggyakoribb okaként nyilvántartott közös stratégiai kihívás. Minden ötödik 

ember esetében megvan a szívelégtelenség kialakulásának kockázata.  

2. Összehangolt megelőzés hiányában a szívelégtelenségben megbetegedők száma 2030-ra 

25%-kal növekedni fog. 

3. A szívelégtelenség kockázata és terhe multidiszciplináris ellátással, életmódváltással és a 

betegek szerepvállalásával és önrendelkezésével jelentősen csökkenthető.  Mindezek 

javítják az egészséget és az életminőséget, valamint csökkentik a költségeket is. 

4. A szívelégtelenségben szenvedő betegek gyakran nem az elismert klinikai iránymutatások 

szerinti színvonalas ellátásban részesülnek, továbbá  Európa-szerte jelentős 

egyenlőtlenségek tapasztalhatók.  

5. Csak néhány kormány fogadott el a szívelégtelenségre vonatkozó nemzeti tervet. 

6. A nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek egyaránt keveset tudnak a 

szívelégtelenségről – a tüneteket az európaiak csak 3%-a tudja megfelelően felismerni.  

7. Felhívjuk ezért a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan kezdeményezéseket, amelyek 

célja a következő: 

• a tagállamok arra való ösztönzése, hogy a helyzet javítására és a szívelégtelenségre 

vonatkozó megfelelő adatok összegyűjtésére hozzanak létre átfogó nemzeti 

terveket; 

• egy egész Európára kiterjedő stratégia létrehozása a tájékozottság és a betegeknek 

nyújtott tanácsadás támogatására, továbbá a szívelégtelenséggel kapcsolatos 

kutatási és bevált gyakorlatok cseréjére; 

• a háziorvosok és a belgyógyászok körében a szívelégtelenséggel kapcsolatos 

képzés támogatása, és az ápolónők és egyéb egészségügyi szakemberek számára 

nyújtott szakosodott és akkreditált képzések támogatása.  

8. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

 

                                                 
1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 

amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 

továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára. 


