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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на
Европейския парламент, относно хроничните респираторни заболявания1

1. Респираторната алергия, астмата ихроничната обструктивна белодробна болест
(ХОББ) са сред най-разпространените хронични заболявания, които имат
отрицателно въздействие върху качеството на живот на пациентите и струват над
300 милиарда евро годишно.
2. За да се намали икономическата тежест върху националните системи за
здравеопазване и за да се гарантира висока степен на защита на здравето на
гражданите, е необходимо:
а) да се повиши профилактиката и навременната и точна диагностика чрез:
– борба с известните рискови фактори като пушенето и екологичните аспекти;
– засилване на обучението по респираторни заболявания за студентите по
медицина и за лекарите, осигуряващи първична медицинска помощ;
– систематизиране на белодробното здраве и пробите за алергични реакции
като част от съществуващите безплатни медицински прегледи за всички
лица, изложени на риск от развиване на хронични респираторни
заболявания;
б) да се осигури достъп до най-съвременно лечение, разходите за което да се
възстановяват, за всички диагностицирани пациенти, в съответствие с
международните насоки (Алергичен ринит и неговото влияние върху астмата
(ARIA), Глобална инициатива за астма (GINA), Глобална инициатива за
хронична обструктивна белодробна болест (GOLD));
в) да се гарантира рехабилитация (болнична или амбулаторна), като се използва
всяка необходима мултидисциплинарна интервенция, за да се задържат хората
сред активно работещите и в собствените им домове възможно най-дълго време.
3. Комисията се призовава да насърчи изследователската дейност относно
причинителите на хронични респираторни заболявания.
4. Комисията и Съвета се насърчават да споделят най-добрите практики и да проучат
възможността за всеобхватна стратегия за справяне с предизвикателствата, които
създават хроничните респираторни заболявания.
5. Настоящата декларация, придружена от имената на подписалите я лица, се предава
Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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на Съвета и на Комисията.
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