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Rakstiska deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu, par 

sirds mazspēju1 

1. Sirds mazspēja ir kopīga stratēģiska problēma. Tā skar 15 miljonus eiropiešu un ir 

visbiežākais hospitalizācijas cēlonis personām, kas vecākas par 65 gadiem. Katram 

piektajam cilvēkam ir risks savā mūžā saslimt ar sirds mazspēju.  

2. Ja neīstenos saskaņotus novēršanas pasākumus, sirds mazspējas gadījumu skaits līdz 

2030. gadam pieaugs par 25 %. 

3. Sirds mazspējas risku un slogu var ievērojami samazināt ar daudzdisciplināras aprūpes, 

dzīvesveida maiņas palīdzību, kā arī pašiem pacientiem iesaistoties un sekojot līdzi savam 

veselības stāvoklim. Tādā veidā var veicināt veselību un dzīves kvalitāti, kā arī samazināt 

izmaksas. 

4. Sirds mazspējas pacienti bieži vien nesaņem kvalitatīvu aprūpi, kāda paredzēta atzītās 

klīniskās pamatnostādnēs, un Eiropā šajā jomā pastāv būtiskas atšķirības. 

5. Ir maz valdību, kas pieņēmušas valsts plānu sirds mazspējas problēmas risināšanai. 

6. Gan valsts pārvaldes, gan veselības jomā strādājošajiem speciālistiem ir ļoti vājas 

zināšanas par sirds mazspēju — tikai 3 % eiropiešu spēj nekļūdīgi atpazīt tās simptomus.  

7. Tāpēc aicina Komisiju apsvērt ierosmes, kuru mērķis būtu: 

• mudināt dalībvalstis radīt visaptverošus valsts plānus situācijas uzlabošanai un 

vākt atbilstošus datus par sirds mazspēju; 

• radīt Eiropas mēroga stratēģiju, kas veicina sabiedrības informētību, pacientu 

aizstāvību un pētniecības un labākās prakses piemēru apmaiņu par sirds mazspēju; 

• nodrošināt atbalstu ģimenes ārstu un iekšķīgo slimību ārstu apmācībai sirds 

mazspējas jomā, kā arī specializētas un akreditētas mācības medmāsām un 

medicīniskajam palīgpersonālam. 

8. Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai. 

 

                                                 
1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu 

vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta 

adresātiem. 


