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Писмена декларация, внесена съгласно член 123 от Правилника за дейността на 

Европейския парламент, относно подобряването на ранното диагностициране на 

сърдечносъдовите заболявания сред жените
1
 

1. преобладаващото схващане, че коронарното сърдечно заболяване засяга най-вече 

мъжете, води до намаляване на бдителността на жените и кардиолозите в това 

отношение; 

2. на жените не се предоставя достатъчна информация относно повишените рискове от 

коронарно сърдечно заболяване, свързани с хормоналния контрол на раждаемостта 

(особено сред пушачките), понижаването на равнището на естроген вследствие на 

менопаузата и диабета; 

3. сред пациентките се срещат много често случаи на безсимптомна исхемия 

(исхемични епизоди, непридружени от болка); 

4. всички тези фактори водят до по-висок процент сред жените в сравнение с мъжете 

на смъртните случаи, предизвикани от сърдечносъдови заболявания;  

5. ето защо към Комисията се отправя призив да извърши анализ на разликите в 

диагностицирането и лечението на коронарното сърдечно заболяване между жените 

и мъжете пациенти в Европейския съюз, да проучи какъв е процентът на правилното 

диагностициране на наличието на коронарно сърдечно заболяване при жените на 

етап първични здравни грижи и да представи своите заключения, така че да могат 

да се предприемат подходящи мерки; 

6. към Комисията се отправя също така призив да разработи кампании за повишаване 

на осведомеността за факторите, които увеличават риска от сърдечносъдови 

заболявания сред жените; 

7. настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 

предава на Комисията. 

 

 

                                                
1 Съгласно член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент когато 

дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в 

протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я и се изпраща на адресатите, без обаче да 

обвързва Парламента. 


