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Euroopa Parlamendi resolutsioon südame-veresoonkonna haigustega võitlemise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 152;

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 1.–
2. juuni 2004. aasta koosoleku järeldusi1;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut rahvatervise tegevusprogrammi kohta aastateks 
2007–20132; 

– võttes arvesse resolutsiooni komisjoni 2006. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta3, 
millega Euroopa Parlament kutsus komisjoni üles „tagama kohased järelmeetmed 
teatistele, mis käsitlevad võitlust ülekaalulisuse, südame- ja veresoonkonna haiguste, 
diabeedi, vähi, psüühikahäirete ja HIVi/AIDSi vastu”; 

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni mittenakkavate haiguste ennetamise ja 
kontrollimise Euroopa strateegiat4;

– võttes arvesse südame-veresoonkonna haiguste ennetamise Euroopa suuniseid5;

– võttes arvesse 2005. aasta juunis Luxembourgis toimunud südametervise konverentsi6;

– võttes arvesse 2006. aasta märtsis toimunud naiste südametervise konverentsi7;

– võttes arvesse eesistujariigi Soome algatust „Tervis kõikides poliitikavaldkondades”8;

– võttes arvesse seitsmendat teadusuuringute raamprogrammi9;

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A. arvestades, et Euroopa südame-veresoonkonna haiguste 2005. aasta statistika järgi on 
südame-veresoonkonna haigused meeste ja naiste peamiseks surma põhjuseks Euroopa 
Liidus, põhjustades 1,9 miljonit surmajuhtumit aastas;10

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
2 KOM(2006) 234 (lõplik)
3 P6_TA(2005)0524
4 EUR/RC56/R2
5 European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 10. detsember 2003 (Lisa 1): S1–78
6 http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf
7 www.cvhconference.org
8 http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
9 KOM(2006) 364 (lõplik)
10 Euroopa südame-veresoonkonna haiguste 2005. aasta statistiline aruanne, Briti Südamefond / Euroopa 
Südamevõrgustik, veebruar 2005.
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B. arvestades, et südame-veresoonkonna haigused on peaaegu poolte (42 protsendi) 
surmajuhtumite põhjustajateks Euroopa Liidus;1

C. arvestades, et südame-veresoonkonna haigused on tähtsuselt teine haiguskoormuse 
(haigestumine ja suremus) põhjustaja Euroopa Liidus, moodustades haiguskoormusest 18 
protsenti;2

D. arvestades, et kokku kulub südame-veresoonkonna haigustele Euroopa Liidus 169 
miljardit eurot, millest 105 miljardit eurot kulub nimetatud haiguste raviks ELis ja 64 
miljardit eurot moodustavad töövõime kaotuse ja mitteametliku hooldusega seotud kulud;3

E. arvestades, et Euroopa Liidu muutuv demograafiline struktuur vajab pikemat tööiga ning 
et kõrge vererõhu ja südame-veresoonkonna haiguste poolt põhjustatud 
terviseprobleemidel on negatiivne mõju tööjõule;4

F. arvestades, et OECD 2005. aasta näitajate5 järgi kulub praegustest tervishoiukuludest 
ennetamisele ja rahvatervise programmidele ainult ligikaudu kolm protsenti;

G. arvestades, et enamjaolt saab südame-veresoonkonna haigusi ennetada elustiili 
muutmisega ja kõrge riskiga isikute varase tuvastamisega ning õige diagnoosimisega; 

H. arvestades, et vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni seisukohale on riskide 
vähendamiseks kogu rahvastiku seas kõige tasuvam meetod ulatuslik tegevus rahvatervise 
valdkonnas, milles on ühendatud tõhus poliitika ja tervise edendamine;6

I. arvestades, et puudub tõeline südame-veresoonkonna haigustega tegelemise Euroopa 
strateegia;

J. arvestades, et 2006. aasta märtsis toimunud naiste südametervise konverentsi järeldustes 
nõuti, et liikmesriigid võtaksid vastu südame-veresoonkonna tervise konkreetse strateegia 
ELis, mis vastavalt komisjoni ettepanekule hõlmaks südame-veresoonkonna tervise 
edendamist, liikmesriikide strateegiaid ja tegevusi toetavaid mehhanisme, riskide 
hindamise suuniseid, optimaalseid ennetusmeetodeid, ravi, taastusravi ja sõeluuringuid 
ning arstide koolitamist arstide poolt;

K. arvestades, et südame-veresoonkonna haiguste levimus, ennetamine ja ravi on 
liikmesriigiti väga erinev ning Euroopa Liidu roll on võidelda seesuguste ebavõrdsuste 
vastu ja mahajäämused kõrvaldada;

L. arvestades, et Euroopa Parlament on teiste laialtlevinud haiguste vastu võitlemist 2006. 

  
1 sealsamas
2 sealsamas
3 sealsamas
4 Kõrge vererõhk ja tervisepoliitika, Kanavos/Őstergren/Weber jt, 2007.
5 Terviseülevaade – OECD näitajad 2005. aastal, november 2005.
6 Maailma Terviseorganisatsiooni teabeleht – südame-veresoonkonna haigused: ennetamine ja kontroll, Maailma 
Terviseorganisatsioon, 2003, http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
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aastal jõuliselt toetanud kirjaliku deklaratsiooniga diabeedi kohta1 ja resolutsiooni 
ettepanekuga rinnavähi kohta laienenud Euroopa Liidus2, samal ajal kui südame-
veresoonkonna haiguste kohta, mis on surmajuhtumite põhjustajatest Euroopa Liidus 
esimesel kohal, pole hetkel ühtegi dokumenti,

1. palub komisjonil koostada soovituse südame-veresoonkonna haiguste (sh kõrge vererõhu 
ja kõrge haigestumise riskiga isikute varase tuvastamise) ning ennetusstrateegiate kohta 
Euroopas;

2. kutsub liikmesriike üles vastu võtma või läbi vaatama riiklikke rahvatervise strateegiaid, 
et lisada neisse tervise edendamine, rahvastiku südame-veresoonkonna tervise ja kõrge 
haigestumisriskiga isikute varajase tuvastamise strateegiad, ning arendama välja 
tervisemõjude hindamise süsteemi, et mõõta haiguskoormust riiklikule 
tervishoiusüsteemile;

3. kutsub liikmesriike üles koostama südame-veresoonkonna haiguste ennetamise riiklikke 
suuniseid, sealhulgas standardseid suuniseid parimate kogemuste kohta kõrge riskiga 
isikute tuvastamisel; 

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel jõuda üksmeelele kõrge vererõhu sõeluuringu ning 
kontrolli läbiviimise eesmärkide suhtes;

5. julgustab liikmesriike arendama ja rakendama südame-veresoonkonna tervise edendamise, 
kõrge riskiga gruppide varase tuvastamise ja ennetamise strateegiaid, mis on südame-
veresoonkonna haiguste vastu võitlemise kõige kulusäästlikumateks meetoditeks;

6. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kehtestaksid kõigi asjassepuutuvate sidusrühmadega 
konsulteerides mitut valdkonda hõlmava südame-veresoonkonna tervise edendamise 
programmi ja ennetusstrateegiad; 

7. kutsub liikmesriike üles edasi arendama tervislikuma elustiili edendamise tegevuskavasid, 
mis hõlmaksid suitsetamise vähendamist, füüsilise aktiivsuse suurendamist ja kõrge 
vererõhu kontrollimist, eesmärgiga vähendada südame-veresoonkonna haiguste levimust;

8. nõuab jätkuvat rahalist toetust edasistele südame-veresoonkonna haiguste ennetamise 
alastele teadusuuringutele ja südame-veresoonkonna tervise edendamisele kohalikul, 
riiklikul ning Euroopa tasandil, sealhulgas südame-veresoonkonna haiguste riskitegurite, 
levimuse ja geneetiliste tegurite uurimisele;

9. palub liikmesriikidel rakendada haridusprogramme inimeste teadlikkuse suurendamiseks 
südame-veresoonkonna haiguste riskitegurite kohta ja spetsialistide programme 
tervishoiutöötajate täienduskoolituseks; 

10. palub liikmesriikidel mõõta südame-veresoonkonna haiguste levimust oma elanikkonna 
hulgas ja hinnata oma riiklikke programme, et leida võrreldavaid andmeid, mis 
võimaldaksid riiklikel tervishoiuasutustel seada reaalseid eesmärke sihtotstarbeliste 

  
1 P6_DCL(2006)0001
2 B6-0528/2006
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algatuste rakendamisel;

11. palub liikmesriikidel ja komisjonil toetada südame-veresoonkonna haiguste ennetamise 
kõige uuemate Euroopa suuniste rakendamist, mis on koostatud Euroopa ühise töörühma 
poolt;

12. kutsub komisjoni üles julgustama huvitatud sidusrühmade algatusi ja koostööd, mis on 
suunatud südame-veresoonkonna tervise edendamise parandamiseks selliste meetmete 
kaudu nagu suitsetamise piiramine, toitumise parandamine ning füüsiline aktiivsus kui 
vahendid rasvumise ja kõrge vererõhu ning sellega seotud tüsistuste vältimiseks;

13. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks oma varasemaid algatusi südame-veresoonkonna 
haiguste ennetamise parimate kogemuste vahetamisel liikmesriikide vahel;

14. kutsub komisjoni üles edendama südame-veresoonkonna tervise alaste kogemuste, teabe 
ja andmete regulaarset vahetust kõigi sidusrühmade vahel, kes tegelevad südame-
veresoonkonna haiguste ennetamisega;

15. kutsub komisjoni üles parandama andmete võrreldavust, toetades andmebaasi loomist, mis 
jälgiks südame-veresoonkonna haiguste levimust, suremust, haigestumust ja riskitegureid 
liikmesriikides;

16. nõuab tungivalt, et komisjon arendaks välja tervisemõjude hindamise süsteemi, et mõõta 
südame-veresoonkonna haiguste ja kõrge vererõhu poolt tekitatud haiguskoormust 
Euroopa majanduse tootlikkusele liikmesriikide lõikes vastavalt nõukogu järeldustele 
algatuse „Tervis kõikides poliitikavaldkondades” kohta;

17. tervitab komisjoni hiljuti avaldatud plaani arendada välja tervishoiustrateegia ja nõuab 
tungivalt, et komisjon keskenduks selles vajadusele võimaldada kõikidele eurooplastele 
võrdne juurdepääs haiguste ennetamisele, ravile, diagnoosimisele ja kontrollile, olenemata 
nende rahvusest; 

18. palub komisjonil juhtida liikmesriikide tähelepanu südame-veresoonkonna haiguste ja 
kõrge vererõhu sõeluuringute teostamise ning ennetusmeetodite olemasolevatele 
rahastamisvõimalustele, samuti südame-veresoonkonna haiguste edasise uurimise 
rahastamisvõimalustele, näiteks seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi, 
struktuurifondide ja Euroopa Arengufondi kaudu;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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