Europos Parlamentas
2014-2019

0110/2016
24.10.2016

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį
dėl širdies nepakankamumo
Annie Schreijer-Pierik (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Cristian-Silviu
Buşoi (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Pascal
Arimont (PPE), Marc Tarabella (S&D), Victor Negrescu (S&D), Miriam
Dalli (S&D), Nicola Caputo (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Karin
Kadenbach (S&D), Nessa Childers (S&D), Ian Duncan (ECR), Stelios
Kouloglou (GUE/NGL), Monica Macovei (ECR), Patricija Šulin (PPE)

Galioja iki: 24.1.2017

DC\1106418LT.docx

LT

PE592.906v01-00

LT

0110/2016
Rašytinis pareiškimas dėl širdies nepakankamumo, pateiktas pagal Europos Parlamento
darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį1

1. Širdies nepakankamumas yra problema, kuri turi būti sprendžiama laikantis bendros
strategijos. Širdies nepakankamumas, kuriuo serga 15 mln. europiečių, yra dažniausia
vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų hospitalizavimo priežastis. Per savo gyvenimą vienas
žmogus iš penkių susiduria su širdies nepakankamumo rizika.
2. Netaikant suderintų prevencijos priemonių, iki 2030 m. širdies nepakankamumo atvejų
padaugės 25 proc.
3. Riziką patirti širdies nepakankamumą ir jo lemiamus sunkumus gali smarkiai sumažinti
daugiadisciplinė priežiūra, gyvensenos pokyčiai, pacientų aktyvumas ir savarankiškas
rūpinimasis savo sveikata. Tokiu būdu galima gerinti sveikatą ir gyvenimo kokybę, taip
pat sumažinti išlaidas.
4. Turintieji širdies nepakankamumą dažnai negauna kokybiškos priežiūros pagal pripažintas
klinikines gaires, o visoje Europoje esama didelių skirtumų.
5. Nedaug vyriausybių priėmė nacionalinius su širdies nepakankamumu susijusius planus.
6. Tiek visuomenės, tiek sveikatos priežiūros specialistų informuotumas apie širdies
nepakankamumą labai menkas – tik 3 proc. europiečių gali tinkamai atpažinti simptomus.
7. Todėl Komisija raginama svarstyti iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama:
•

skatinti valstybes nares parengti išsamius nacionalinius planus, kurių tikslas –
tobulinti gydymą ir rinkti atitinkamus duomenis apie širdies nepakankamumą;

•

parengti europinio masto strategiją, kurios siekis – remti visuomenės informavimą,
ginti pacientų interesus ir keistis mokslinių tyrimų duomenimis ir geriausios
praktikos pavyzdžiais, susijusiais su širdies nepakankamumu;

•

remti bendrosios praktikos ir vidaus ligų gydytojų mokymus širdies
nepakankamumo tema, taip pat slaugytojų ir atitinkamų sveikatos priežiūros
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir akreditavimą.

8. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma
visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas
adresatams neįpareigojant Parlamento.
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