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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o chronických 
respiračních onemocněních1

1. Respirační alergie, astma a chronická obstruktivní plicní nemoc (CHOPN) patří 
k nejrozšířenějším chronickým onemocněním, které nepříznivě ovlivňují kvalitu života 
pacientů a stojí více než 300 milionů EUR ročně. 

2. V zájmu snížení ekonomické zátěže národních systémů zdravotní péče a zajištění vysoké 
úrovně ochrany zdraví občanů je třeba:

a) zlepšit preventivní opatření a včasnou a přesnou diagnózu:

– bojem proti známým rizikovým faktorům, jako je např. kouření a environmentální 
aspekty;

– rozšířením vzdělání studentů medicíny a lékařů primární péče v oblasti 
respiračního zdraví;

– v rámci současných bezplatných zdravotních prohlídek systematickým 
vyšetřováním plic a prováděním testů na alergie v případě všech osob, kterým 
hrozí vznik chronických respiračních onemocnění;

b) zajistit všem pacientům s diagnózou přístup k nejmodernější hrazené léčbě podle 
mezinárodních pokynů (ARIA, GINA, GOLD);

c) zajistit rehabilitaci (s pobytem v nemocnici nebo ambulantně) prostřednictvím 
jakéhokoli multidisciplinárního zákroku s cílem udržet osoby v pracovním procesu 
a v jejich domovech co nejdéle. 

3. Komise se vyzývá, aby podpořila výzkum v oblasti příčin chronických respiračních 
onemocnění.

4. Komise a Rada se vybízí, aby sdílely osvědčené postupy a zvýšily vytvoření komplexní 
strategie pro řešení problémů, které představují chronické respirační onemocnění. 

5. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Komisi a Radě.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


