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Návrh usnesení Evropského parlamentu o vyhlášení Evropského dne dodržování léčby

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii a na články 8, 9 a 168 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 35 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na zprávu WHO „Dodržování zásad dlouhodobé léčby: proč je třeba jednat“ 
(„Adherence to long-term therapies: Evidence for action“)1,

– s ohledem na Evropskou chartu dodržování zásad léčby (European Charter on 
Adherence to Therapy)2, 

– s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že demografický vývoj posledních let představuje pro zdravotní 
systémy velkou výzvu, neboť stále větší počet seniorů čelí komorbiditě a chronickým 
onemocněním3;

B. vzhledem k tomu, že nedostatečné dodržování léčby má nejen negativní dopad na 
kvalitu života pacientů, neboť zvyšuje riziko nežádoucích jevů a hospitalizací, ale i 
závažné ekonomické důsledky a je dnes v podstatě jednou z hlavních příčin 
nepatřičných výdajů na zdravotní péči4; 

1. žádá o vyhlášení „Evropského dne dodržování léčby“ s cílem zvýšit povědomí o 
negativním dopadu nedostatečného dodržování předepsané léčby a o výhodách 
plynoucích z jejího lepšího dodržování jakožto hlavního prvku kvalitní a 
personalizované zdravotní péče.

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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