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Propunerea de rezoluție a Parlamentului European referitoare la înființarea unei Zile 
europene a aderenței la tratament

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 8, 9 și 
168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere raportul OMS intitulat „Aderența la tratamentele pe termen lung: de ce 
este necesar să intervenim”1,

– având în vedere Carta europeană a aderenței la tratament2, 

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât tendințele demografice recente reprezintă o provocare pentru sistemele de 
sănătate, cu o proporție din ce în ce mai mare de cetățeni în vârstă care trebuie să facă 
față bolilor cronice și comorbidității3;

B. întrucât nivelul scăzut de respectare a tratamentului, pe lângă faptul că are un impact 
negativ asupra calității vieții pacienților, deoarece crește riscul unor evenimente 
nedorite și al internărilor, are și consecințe economice importante și, în practică, 
reprezintă, în prezent, una dintre principalele cauze ale cheltuielilor excesive din 
domeniul sănătății4,

1. solicită instituirea unei „Zile europene a aderenței la tratament” pentru a crește gradul 
de conștientizare a impactului negativ al aderenței scăzute la tratament și beneficiile 
unui nivel mai ridicat de aderență la tratament, ca element central al asistenței medicale 
de calitate și personalizate.

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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