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Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης στο 
θέμα της καρδιακής ανακοπής 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη περίπου 400 000 άτομα ετησίως πλήττονται από μία 
εξωνοσοκομειακή αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, με ποσοστό επιβίωσης λιγότερο από 10%,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβίωση πολλών φαινομενικά υγιών θυμάτων εξαρτάται από την 
δυνατότητα των παρατυχόντων ατόμων να εφαρμόσουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ) και έγκαιρη απινίδωση, και ότι μια παρέμβαση μέσα στα πρώτα 3-4 λεπτά από το 
συμβάν μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα επιβίωσης του θύματος άνω του 50%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι  στην Ευρώπη εφαρμόζονται μόνο μερικώς προγράμματα με χρήση 
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή,

1. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνει:

– την έγκριση κοινών προγραμμάτων επίδειξης της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού 
απινιδωτή σε δημόσιους χώρους και την εκπαίδευση απλών πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη·

– την κατάλληλη προσαρμογή της νομοθεσίας ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ 
και της απινίδωσης από μη εξειδικευμένα στην ιατρική άτομα·

– την συστηματική συλλογή δεδομένων για την παρακολούθηση και την διαχείριση της 
ποιότητας κάθε προγράμματος·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την κατάρτιση του κοινού, των γιατρών και των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας·

3. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην έγκριση και εφαρμογή εθνικών 
στρατηγικών για την ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ΚΑΡΠΑ·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε ισχύ στο σύνολο της ΕΕ μια 
εναρμονισμένη νομοθεσία για την απαλλαγή από την ευθύνη ατόμων που ανταποκρίνονται 
στην άμεση ανάγκη προσφέροντας εθελοντικά βοήθεια σε άτομα με επείγοντα καρδιακά 
προβλήματα·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα 
ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών.


