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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie przewlekłego bólu nienowotworowego występującego u osób powyżej 65. roku 
życia1

1. Co piąty Europejczyk cierpi z powodu przewlekłego bólu nienowotworowego; co czwarty 
odczuwa ciężki ból przewlekły, który dotyka w szczególności osoby powyżej 65. roku 
życia;

2. łączne bezpośrednie i pośrednie koszty opieki zdrowotnej ponoszone przez państwa 
członkowskie w związku z zaburzeniami wywołanymi przez ból przewlekły stanowią od 
2 % do 2,9 % PKB, przy czym średnia UE wynosi 2,4 %, a wysokość tych kosztów to 271 
mld EUR rocznie;

3. leczenie bólu przewlekłego wpływa na systemy zdrowotne i gospodarcze państw 
członkowskich, ponieważ wiąże się ze znaczną stratą dni roboczych oraz wyższymi 
kosztami leczenia; 

4. starsi pacjenci dotknięci bólem przewlekłym do tej pory nie mają zagwarantowanego 
dostępu do leczenia i opieki ani zapewnionej jej ciągłości, jakości i innowacyjności, a 
przede wszystkim nie są traktowani w sposób sprawiedliwy;

5. w związku z powyższym wzywa się Komisję, aby: 

– przyczyniła się do stworzenia sieci centrów doskonałości, które będą w stanie 
dostarczyć wiedzę ekspercką, zapewnić dostęp do właściwej opieki, zmniejszyć 
koszty społeczno-gospodarcze, a także zapewnić na poziomie uniwersyteckim 
odpowiednie szkolenia dotyczące bólu przewlekłego z myślą o rozszerzeniu sieci 
wiedzy specjalistycznej;

– przeprowadziła akcje edukacyjne i stworzyła plany informowania pacjentów o 
zagadnieniach związanych z przewlekłym bólem nienowotworowym, angażując 
apteki do aktywnej współpracy; 

6. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


