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Pisna izjava v skladu s členom 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o srčnem 

popuščanju1 

1. Srčno popuščanje je skupni strateški izziv. Ta bolezen prizadene 15 milijonov 

Evropejcev in je pri starejših od 65 let najpogostejši razlog za hospitalizacijo, pri vsaki 

peti osebi pa obstaja tveganje, da se bo nekoč razvila;  

2. brez usklajene preventive se bo delež bolnikov s srčnim popuščanjem do leta 2030 

povečal za 25 %; 

3. tveganje za to bolezen in z njo povezano breme je mogoče občutno zmanjšati z 

multidisciplinarno oskrbo, spremenjenim načinom življenja, pa tudi tako, da se vključi 

tudi bolnike in da ti sami dejavno skrbijo za svoje zdravje. S pomočjo vsega tega se 

lahko povečata zdravje in kakovost življenja, stroški pa zmanjšajo; 

4. bolniki s srčnim popuščanjem pogosto niso deležni kakovostne oskrbe v skladu s 

priznanimi kliničnimi smernicami, pri tem pa so po Evropi še vedno velike razlike; 

5. le redke vlade so sprejele nacionalne načrte za srčno popuščanje; 

6. tako javnost kot zdravstveni delavci so zelo slabo seznanjeni s to boleznijo – samo 3 % 

Evropejcev znajo pravilno prepoznati njene simptome;  

7. Komisijo zato pozivamo, naj razmisli o pobudah, s katerimi bo: 

• države članice stimulirala za oblikovanje celovitih nacionalnih načrtov za 

spodbujanje izboljšav in zbiranje ustreznih podatkov o srčnem popuščanju; 

• oblikovala vseevropsko strategijo za ozaveščanje javnosti, zagovarjanje pravic 

bolnikov, pa tudi izmenjave izsledkov raziskav in primerov najboljše prakse v 

zvezi s srčnim popuščanjem; 

• podprla usposabljanje splošnih zdravnikov in zdravnikov specialistov internistov o 

tej bolezni, pa tudi specializacijo in priznavanje izobraževanja medicinskih sester 

in sorodnih zdravstvenih delavcev; 

8. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji. 

 

 

                                                 
1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 

poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 

zavezujoča. 


