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Wstępny projekt rezolucji (PE 388.459v01-00)
Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs, John Bowis
w sprawie działań zmierzających do opanowania chorób układu krążenia

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 1
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając wnioski i cele strategiczne dotyczące kobiet i zdrowia zawarte w Deklaracji 
Pekińskiej i Platformie działania przyjętych na IV światowej konferencji na temat 
kobiet(1);

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

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 2
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że zgodnie z europejskimi statystykami zapadalności na choroby 
układu krążenia za rok 2005, choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną 
śmierci mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej i powodują 1,9 mln zgonów; mając na 
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uwadze, że kobiety i mężczyźni odmiennie reagują na choroby układu krążenia; 
mając na uwadze, że kobiety częściej niż mężczyźni umierają z powodu udaru lub 
zawału; mając na uwadze, że choroby układu krążenia u kobiet często pozostają 
nierozpoznane i nie są właściwie leczone (2),

(2) Badanie: Dyskryminacja kobiet i dziewcząt w sektorze ochrony zdrowia, Departament 
Polityki C, PE 378.295

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 3
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, 
psychicznego i społecznego, a nie zaledwie brakiem występowania chorób lub 
osłabienia,

Or. en

Poprawkę złożyła Antonija Pyrwanowa

Poprawka 4
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że główne czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia są 
wyraźnie związane z paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu, nadmiarem trzewnej 
tkanki tłuszczowej, który może prowadzić do zaburzeń metabolicznych, wysokiego 
poziomu glukozy, lipidów i cholesterolu we krwi oraz do wysokiego ciśnienia krwi, 

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 5
Punkt K a preambuły (nowy)

Ka. mając na uwadze, że płeć jest kluczowym czynnikiem w rozwoju, rozpoznaniu, 
leczeniu i profilaktyce chorób układu krążenia; mając na uwadze, że w sektorze 
ochrony zdrowia nie przywiązuje się wystarczającej uwagi do płci, co ma negatywny 
wpływ na leczenie kobiet z chorobą układu krążenia,
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Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 6
Punkt L a preambuły (nowy)

La. mając na uwadze, że według przeprowadzonego ostatnio przez uniwersytet w 
Waszyngtonie badania wdychanie zanieczyszczonego powietrza zwiększa wśród 
kobiet ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, przy czym wzrost 
zanieczyszczenia o 10 µg na metr sześcienny powoduje 76% wzrost ryzyka zgonu 
spowodowanego chorobą układu krążenia (3),

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

Or. en

Poprawkę złożyła Antonija Pyrwanowa

Poprawka 7
Ustęp 1

1. wzywa Komisję do wysunięcia zalecenia w sprawie chorób układu krążenia i 
nadciśnienia tętniczego, a także zaburzeń metabolicznych oraz wczesnego 
wykrywania przypadków podwyższonego ryzyka, jak również strategii profilaktyki w 
Europie;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 8
Ustęp 1

1. wzywa Komisję do wysunięcia zalecenia w sprawie chorób układu krążenia i 
nadciśnienia tętniczego oraz wczesnego wykrywania przypadków podwyższonego 
ryzyka, jak również strategii profilaktyki w Europie, biorąc pod uwagę różnice 
wynikające z płci, tak aby zapewnić równouprawnienie płci w sektorze ochrony 
zdrowia;

Or. en
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Poprawkę złożyła Antonija Pyrwanowa

Poprawka 9
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa państwa członkowskie do opracowania i wzmocnienia systemów obserwacji 
czynników ryzyka;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 10
Ustęp 2

2. nawołuje państwa członkowskie do przyjęcia krajowej polityki w dziedzinie zdrowia 
publicznego lub dokonania jej przeglądu pod kątem uwzględnienia w niej strategii 
promocji zdrowia, populacji oraz strategii wczesnego zarządzania wysokim ryzykiem 
zachorowań na choroby układu krążenia, a także do opracowania ocen wpływu na 
zdrowie w celu dokonania oceny obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnej 
tymi chorobami biorąc pod uwagę różnice wynikające z płci, tak aby zapewnić 
równouprawnienie płci w sektorze ochrony zdrowia,

Or. en

Poprawkę złożyła Antonija Pyrwanowa

Poprawka 11
Ustęp 4

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wypracowania kompromisu w kwestii 
wyznaczania celów w dziedzinie kierowania badaniami przesiewowymi i kontrolą 
nadciśnienia tętniczego oraz innych kardiologicznych i metabolicznych czynników 
ryzyka;

Or. en
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Poprawkę złożyła Antonija Pyrwanowa

Poprawka 12
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do dalszego opracowywania planów działania 
dotyczących uwarunkowań zdrowotnych związanych z trybem życia w celu 
promowania zdrowego stylu życia;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 13
Ustęp 8

8. wzywa do kontynuacji wspierania finansowego dalszych badań w dziedzinie 
profilaktyki chorób układu krążenia oraz promocji zdrowia w zakresie układu krążenia 
na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim łącznie z badaniami na temat 
powszechności chorób układu krążenia, czynników ryzyka i czynników genetycznych 
warunkujących ich występowanie, biorąc po uwagę czynniki uwarunkowane płcią, 
takie jak hormony i występujące między płciami różnice trybu życia, na przykład 
jeśli chodzi o palenie tytoniu i zaburzenia łaknienia;

Or. en

Poprawkę złożyła Antonija Pyrwanowa

Poprawka 14
Ustęp 12

12. domaga się, aby Komisja zachęcała do inicjatyw i współpracy z zainteresowanymi 
stronami mających na celu propagowanie lepszego stanu zdrowia w zakresie układu 
krążenia za pomocą środków obejmujących dalszą kontrolę używania nikotyny,
alkoholu, poprawę sposobu odżywiania oraz aktywność fizyczną jako sposobów 
zapobiegania otyłości i nadciśnieniu tętniczemu oraz powiązanym z nimi 
komplikacjom;

Or. en
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