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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος (PE 388.459v01-00)
Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs, John Bowis
Ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιοαγγειακών παθήσεων

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 5α (νέα)

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τους στρατηγικούς στόχους για τις γυναίκες και 
την υγεία που περιέχονται στην δήλωση και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, οι 
οποίες εγκρίθηκαν κατά την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες των ΗΕ (1),

(1) http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/health.htm

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία του 2005 
σχετικά με τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, οι παθήσεις αυτές αποτελούν τη 
μεγαλύτερη αιτία θανάτου ανδρών και γυναικών στην ΕΕ με 1.9 εκατ. θανάτους,1 ότι 
οι γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από τις 

  
1 2005 Ευρωπαϊκή Στατιστική έκθεση για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, Βρετανικό Ίδρυμα για την 
καρδιά/Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καρδιά, Φεβρουάριος 2005.
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καρδιαγγειακές παθήσεις· ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους 
άνδρες να πεθάνουν από εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή· ότι συχνά δεν 
γίνεται διάγνωση των καρδιαγγειακών παθήσεων στις γυναίκες και δεν 
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπεία (2),

(2) Μελέτη: Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και νεαρών κοριτσιών στον τομέα της 
Υγείας, Τμήμα Πολιτικής, Γ, PE 378.295.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους φυσικής, νοητικής 
και κοινωνικής ευεξίας και όχι η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας, 

Or. en

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά ΣΤ α (νέα)

Στa. εκτιμώντας ότι οι μεγαλύτεροι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 
καρδιαγγειακής πάθησης συνδέονται κυρίως με την κατανάλωση καπνού και 
οινοπνεύματος, με το υπερβολικό σπλαχνικό λίπος που μπορεί να οδηγήσει σε 
διαταραχή του μεταβολισμού, με το υψηλό επίπεδο γλυκόζης, λιπιδίων, και 
χοληστερόλης στο αίμα και με την υψηλή αρτηριακή πίεση, 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά ΙΑ α (νέα)

ΙΑa. εκτιμώντας ότι το φύλο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη, διάγνωση, 
θεραπεία και πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων· ότι δεν δίδεται η δέουσα 
προσοχή στο φύλο στα πλαίσια του τομέα της υγείας, γεγονός το οποίο έχει 
αρνητικές συνέπειες στην θεραπεία των γυναικών για καρδιαγγειακές παθήσεις,

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 6
Αιτιολογική αναφορά ΙΒ α (νέα)

ΙΒa. ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, η έκθεση 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο για τις γυναίκες να αρρωστήσουν 
από καρδιαγγειακές παθήσεις, ενώ η αύξηση 10 µg ανά κυβικό μέτρο προκαλεί την 
αύξηση κατά 76% του κινδύνου θανάτου από καρδιαγγειακή πάθηση (3),

(3) http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/5/447

Or. en

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια σύσταση για τις καρδιοαγγειακές παθήσεις 
περιλαμβανομένης της υπέρτασης και της διαταραχής του μεταβολισμού, καθώς και 
για τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων υψηλού κινδύνου και τις στρατηγικές 
πρόληψης στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια σύσταση για τις καρδιοαγγειακές παθήσεις 
περιλαμβανομένης της υπέρτασης, καθώς και για τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων 
υψηλού κινδύνου και τις στρατηγικές πρόληψης στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαφορές των φύλων προκειμένου να διασφαλισθεί η ισότητα των φύλων στον 
τομέα της υγείας·

Or. en
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Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα συστήματά τους για την 
επιτήρηση του παράγοντα κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να αναθεωρήσουν τις εθνικές τους στρατηγικές 
για τη δημόσια υγεία εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνονται η προώθηση της υγείας, 
στρατηγικές διαχείρισης του πληθυσμού και εντοπισμό των περιπτώσεων υψηλού 
κινδύνου και να αναπτύξουν αξιολογήσεις επιπτώσεων στην υγεία προκειμένου να 
μετρηθεί η επιβάρυνση στα εθνικά συστήματα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές των φύλων προκειμένου να διασφαλισθεί η ισότητα των φύλων στον 
τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν μια συναίνεση στον καθορισμό 
στόχων για τη διαχείριση του ελέγχου της υπέρτασης και άλλων παραγόντων 
κινδύνου για την καρδιά και τον μεταβολισμό·

Or. en

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 12
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα σχέδια δράσης τους για τους 
καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που συνδέονται με τον τρόπο ζωής με στόχο
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την προώθηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 13
Παράγραφος 8

8. ζητεί μια διαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη για την προώθηση της έρευνας με στόχο 
την πρόληψη των καρδιοαγγειακών παθήσεων, καθώς και την προώθηση της 
καρδιοαγγειακής υγιεινής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
περιλαμβανομένης της έρευνας στους παράγοντες κινδύνου και τους γενετικούς 
παράγοντες, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που συνδέονται με το φύλο όπως 
οι ορμόνες και οι διαφορές των φύλων στον τρόπο ζωής τους π.χ. στην
κατανάλωση καπνού και τις διατροφικές διαταραχές· 

Or. en

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 14
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με τους 
ενδιαφερομένους με στόχο τη βελτίωση της καρδιοαγγειακής υγιεινής με μέτρα που 
θα περιλαμβάνουν περαιτέρω ελέγχους για το κάπνισμα και το ποτό, βελτίωση της 
διατροφής και σωματική άσκηση ως μέσα πρόληψης της παχυσαρκίας και της 
υπέρτασης και των σχετικών επιπλοκών τους·

Or. en


