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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon 
südamepuudulikkuse kohta1

1. Südamepuudulikkus on Euroopa ühine strateegiline probleem. Haiguse all kannatab üle 15 
miljoni eurooplase ning see on üle 65-aastaste inimeste peamine haiglaravile sattumise 
põhjus. Südamepuudulikkuse tekkimise oht on ühel inimesel viiest. 

2. Ilma kooskõlastatud ennetustegevuseta kasvab südamepuudulikkuse juhtumite arv 2030. 
aastaks 25 %.

3. Südamepuudulikkuse tekkimise ohtu ja haigusest tingitud koormust on võimalik 
valdkondadevahelise ravi, elustiilimuutuste ning patsiendi kaasamise ja tema enda panuse 
abil oluliselt vähendada. Need meetmed aitavad tervist ja elukvaliteeti edendada ning 
kulusid kokku hoida.

4. Sageli ei saa südamepuudulikkusega patsiendid tunnustatud ravisuuniseid järgivat 
kvaliteetset ravi ja Euroopa riikide vahel valitseb jätkuvalt väga suur ebavõrdsus.

5. Südamepuudulikkuse alase riikliku plaani on vastu võtnud vaid väheste liikmesriikide 
valitsused.

6. Nii laiema üldsuse kui ka tervishoiutöötajate teadlikkus südamepuudulikkusest on madal – 
vaid 3 % eurooplastest tunneb haiguse sümptomeid. 

7. Seepärast kutsutakse Euroopa Komisjoni üles kaaluma algatusi, mille eesmärk on:

• julgustada liikmesriike looma laiahaardelisi südamepuudulikkuse vastase töö 
tõhustamise ja selle kohta teabe kogumise riiklike tegevuskavasid;

• luua üleeuroopaline üldsuse teadlikkuse tõstmist, patsiendi huvide kaitset ning 
uuringuandmete ja parimate tavade jagamist toetav südamepuudulikkust käsitlev 
strateegia;

• toetada perearstide ja sisehaiguste arstide südamepuudulikkuse alast koolitamist 
ning õdede ja teiste tervishoiutöötajate spetsialiseerumist ja koolituskavade 
akrediteerimist.

8. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


