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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно определянето на 
Европейски ден на придържане към лечението

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз и членове 8, 9 и 168 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид доклада на СЗО, озаглавен: „Придържане към дългосрочните 
лечения: защо е необходима намеса“1,

– като взе предвид Европейската харта за придържане към лечението2, 

– като взе предвид член 143 от своя правилник,

A. като има предвид, че последните демографски тенденции представляват 
предизвикателство за здравните системи, като все по-голяма част от възрастните 
граждани трябва да се справят с коморбидности и хронични заболявания3;

Б. като има предвид, че непридържането към лечението има отрицателно 
въздействие върху качеството на живот на пациентите, тъй като увеличава риска 
от нежелани събития и хоспитализации, а освен това има важни икономически 
последици и на практика понастоящем е една от основните причини за 
неподходящото изразходване на средства за здравеопазване4;

1. призовава да бъде определен Европейски ден на придържане към лечението с цел 
повишаване на осведомеността относно отрицателното въздействие на 
неспазването на лечението и относно ползите от по-стриктното придържане към 
лечението, което е от основно значение за качествените и персонализираните 
здравни грижи.

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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