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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho 

parlamentu o zlyhaní srdca1 

1. Zlyhanie srdca je spoločnou strategickou výzvou. Zlyhanie srdca, ktoré postihuje 15 

miliónov Európanov ročne, je najčastejšou príčinou hospitalizácie osôb starších ako 65 

rokov. Jednej z piatich osôb hrozí, že počas života u nej dôjde k zlyhaniu srdca.  

2. Bez koordinovanej prevencie sa počet prípadov zlyhania srdca do roku 2030 zvýši o 25 %. 

3. Riziko zlyhania srdca a súvisiacu záťaž možno podstatne znížiť multidisciplinárnou 

starostlivosťou, zmenou životného štýlu, zapojením pacientov a samostatným konaním. 

Tieto faktory môžu podporiť zdravie a kvalitu života a znížiť náklady. 

4. Podľa uznávaných klinických usmernení pacienti so zlyhaním srdca často nedostanú 

kvalitnú starostlivosť a v Európe pretrvávajú veľké nerovnosti. 

5. Niekoľko vlád prijalo národné plány pre prípady zlyhania srdca. 

6. Verejnosť a zdravotníci majú veľmi málo znalostí o zlyhaní srdca – iba 3 % Európanov 

vie správne identifikovať príznaky.  

7. Preto vyzývame Komisiu a Radu, aby zvážili iniciatívy zamerané na: 

• nabádanie členských štátov, aby vypracovali komplexné národné plány na 

zlepšenie a zhromažďovanie adekvátnych údajov o zlyhaní srdca; 

• vypracovanie celoeurópskej stratégie na podporu informovanosti verejnosti, 

obhajobu pacientov a výmenu v oblasti výskumu a najlepších postupov v súvislosti 

so zlyhaním srdca; 

• podporu odbornej prípravy v oblasti zlyhania srdca pre všeobecných lekárov a 

internistov a špecializácie a certifikácie odbornej prípravy pre zdravotné sestry a 

súvisiaci zdravotnícky personál. 

8. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii. 

 

                                                 
1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 

väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 

adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné. 


