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Oświadczenie pisemne, złoŜone zgodnie z art. 123 Regulaminu PE, w sprawie uznania
obciąŜenia, jakim są choroby alergiczne1

1. ponad 150 mln obywateli UE cierpi na przewlekłe alergie, przy czym połowa przypadków
nie została zdiagnozowana z powodu nieświadomości i braku lekarzy specjalistów;
2. ponad 100 mln Europejczyków choruje na alergiczny nieŜyt nosa, a 70 mln na astmę – są
to najpowszechniejsze choroby niezakaźne u dzieci i stanowią one główną przyczynę
zgłoszeń na izbę przyjęć oraz hospitalizacji dzieci;
3. ponad 17 mln Europejczyków choruje na alergie pokarmowe lub cięŜkie alergie wiąŜące
się z ryzykiem zagraŜających Ŝyciu ostrych ataków lub wstrząsu anafilaktycznego;
4. alergie stanowią bagatelizowaną przyczynę niezdrowego starzenia się i mają znaczny
wpływ na osiągnięcia społeczne, zawodowe i edukacyjne (zwłaszcza w przypadku dzieci),
skutkując nierównościami społeczno-gospodarczymi;
5. wzywa się zatem Komisję do zachęcania państw członkowskich do współpracy i
koordynacji działań w celu promowania: krajowych programów dotyczących alergii,
słuŜących zmniejszeniu obciąŜenia związanego z tymi chorobami i nierówności pod
względem stanu zdrowia; szkoleń w dziedzinie alergii oraz wielodyscyplinarnych planów
opieki nad pacjentami, aby usprawnić leczenie; zastosowania strategii profilaktyki i
indukcji tolerancji w leczeniu alergii, a takŜe badań naukowych nad bezpośrednimi i
pośrednimi czynnikami ryzyka alergii, w tym zanieczyszczeniem;
6. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji.

1

Zgodnie z art. 123 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeŜeli pod oświadczeniem podpisze się
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i
przekazywane adresatom, jednakŜe nie jest wiąŜące dla Parlamentu.
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