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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 

sprawie niewydolności serca1 

1. Niewydolność serca jest wspólnym wyzwaniem strategicznym; występuje ona u 15 mln 

Europejczyków i jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji osób po 65. roku życia; w ciągu 

całego swojego życia jedna na pięć osób jest zagrożona wystąpieniem niewydolności 

serca;  

2. bez skoordynowanej profilaktyki liczba przypadków niewydolności serca wzrośnie do 

2030 r. o 25 %; 

3. zagrożenie niewydolnością serca i związane z nim obciążenia mogą znacznie zmaleć 

dzięki multidyscyplinarnej opiece zdrowotnej, zmianie stylu życia oraz zaangażowaniu 

pacjenta i jego samozarządzaniu; może to sprzyjać zdrowiu i dobrej jakości życia oraz 

zredukować koszty; 

4. pacjenci z niewydolnością serca często nie są otoczeni wysokiej jakości opieką zgodną z 

uznanymi wytycznymi klinicznymi i w tym względzie w Europie nadal utrzymują się 

znaczne nierówności; 

5. niewiele rządów przyjęło krajowe plany dotyczące niewydolności serca; 

6. zarówno ogół społeczeństwa, jak i osoby związane zawodowo ze służbą zdrowia bardzo 

mało wiedzą o niewydolności serca – jedynie 3 % Europejczyków umie właściwie 

rozpoznać jej objawy;  

7. wzywa się zatem Komisję do rozważenia inicjatyw służących: 

• zachęceniu państw członkowskich do stworzenia kompleksowego planu 

krajowego mającego na celu poprawę sytuacji i zebranie odpowiednich danych 

dotyczących niewydolności serca; 

• stworzeniu ogólnoeuropejskiej strategii na rzecz uświadamiania ogółu 

społeczeństwa, wspierania praw pacjenta i wymiany wyników badań i najlepszych 

praktyk dotyczących niewydolności serca; 

• wspieraniu szkoleń dotyczących niewydolności serca wśród lekarzy pierwszego 

kontaktu i internistów oraz specjalizacji i akredytacji szkoleń dla pielęgniarek i 

innych pracowników medycznych; 

8. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 

Komisji. 

                                                 
1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 

większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 

przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu. 


