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Rašytinis pareiškimas dėl lėtinių kvėpavimo takų ligų, pateiktas pagal Europos
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį1

1. Kvėpavimo takų alergija, astma ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL) yra vienos iš
labiausiai paplitusių lėtinių ligų, darančių neigiamą poveikį ligonių gyvenimo kokybei.
Dėl jų kasmet patiriama 300 mlrd. EUR išlaidų.
2. Kad būtų sumažinta nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų patiriama našta ir užtikrinta
aukšto lygio piliečių sveikatos apsauga, būtina:
a) stiprinti profilaktiką ir užtikrinti, kad laiku ir tikslai būtų nustatoma diagnozė:
– kovojant su žinomais rizikos veiksniais, pvz., rūkymu ir nepalankiais aplinkos
veiksniais;
– stiprinant medicinos studentų ir pirminės priežiūros gydytojų švietimą kvėpavimo
takų ligų klausimais;
– susisteminant plaučių sveikatos ir alergijos testus, kurie atliekami vykdant
nemokamus visų asmenų, patenkančių į lėtinių kvėpavimo takų ligų rizikos grupę,
sveikatos patikrinimus;
b) užtikrinti visų ligonių, kuriems nustatyta diagnozė, galimybę gauti apmokėjimą už
pažangiausią gydymą, kaip nustatyta tarptautinėse gairėse (ARIA, GINA, GOLD);
c) užtikrinti reabilitaciją (ligoninėje arba ambulatorinę) taikant bet kokias būtinas
daugiadalykes intervencines priemones, kad žmonės kiek galima ilgiau liktų savo
darbo vietose ir savo namuose.
3. Komisija raginama skatinti lėtinių kvėpavimo takų ligų priežasčių mokslinius tyrimus.
4. Komisija ir Taryba yra raginamos dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais ir tirti galimybę
parengti išsamią strategiją siekiant spręsti uždavinius, kylančius dėl lėtinių kvėpavimo
takų ligų.
5. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Komisijai ir Tarybai.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma
visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas
adresatams neįpareigojant Parlamento.
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