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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής ημέρας συμμόρφωσης με τη θεραπεία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 8, 9 
και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΠΟΥ σχετικά με τη «συμμόρφωση με τις μακροχρόνιες 
θεραπείες: γιατί είναι αναγκαία η παρέμβαση»1,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη συμμόρφωσης με τη θεραπεία2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες δημογραφικές τάσεις αποτελούν πρόκληση για 
τα συστήματα υγείας, με το ποσοστό ηλικιωμένων πολιτών που καλούνται να 
διαχειριστούν συννοσηρότητες και χρόνιες παθήσεις3 να αυξάνεται·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τη θεραπεία, εκτός του 
ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς αυξάνει τον 
κίνδυνο ανεπιθύμητων συμβάντων και νοσηλείας, έχει επίσης σημαντικές οικονομικές 
συνέπειες και, εκ των πραγμάτων, είναι μια από τις κύριες αιτίες απρόσφορης 
υγειονομικής δαπάνης4·

1. ζητεί να καθιερωθεί «ευρωπαϊκή ημέρα συμμόρφωσης με τη θεραπεία» προκειμένου να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο της ανεπαρκούς 
συμμόρφωσης και τα οφέλη του υψηλότερου επιπέδου συμμόρφωσης με τη θεραπεία, 
ως κεντρικό στοιχείο μιας ποιοτικής και εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης.

1 https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
2 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
3 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_E
N.pdf
4 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
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