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Písomné vyhlásenie predložené v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu o chronických ochoreniach dýchacieho ústrojenstva1

1. Respiračné alergie, astma a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) patria 
medzi najčastejšie chronické ochorenia, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu života 
pacientov a stoja viac ako 300 miliárd EUR ročne. 

2. Na zníženie hospodárskeho zaťaženia národných systémov zdravotnej starostlivosti 
a zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia občanov je potrebné:

a) zvýšiť prevenciu a včasnú a presnú diagnostiku:

– bojom proti známym rizikovým faktorom, napríklad fajčeniu a environmentálnym 
aspektom;

– posilnením vzdelávania v oblasti respiračného zdravia pre študentov medicíny 
a lekárov primárnej starostlivosti;

– systematickým začlenením vyšetrenia pľúc a alergologických testov 
do existujúcich bezplatných zdravotných prehliadok pre všetkých tých, ktorí sú 
vystavení riziku vzniku chronických chorôb dýchacích ciest;

b) zabezpečiť všetkým diagnostikovaným pacientom prístup k najmodernejšej hradenej 
liečbe podľa medzinárodných usmernení (ARIA, GINA, GOLD);

c) zabezpečiť rehabilitáciu (s pobytom v nemocnici alebo ambulantne), v rámci ktorej sa 
vykonajú požadované multidisciplinárne intervencie, s cieľom udržať ľudí 
v zamestnaní a v ich domovoch čo najdlhšie. 

3. Komisia sa vyzýva, aby podporila výskum príčin chronických ochorení dýchacieho 
ústrojenstva.

4. Komisia a Rada sa nabádajú, aby si vymieňali najlepšie postupy a preskúmali možnosť 
komplexnej stratégie na zvládnutie výziev, ktoré predstavujú chronické ochorenia 
dýchacieho ústrojenstva. 

5. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postupuje Komisii a Rade.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


