
A Magyar �emzeti Szívalapítvány és a Magyar Kardiológusok Társasága 

 
- tekintettel az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalására a szív- és érrendszeri 
betegségek leküzdésére irányuló cselekvési programról, mely felhívja a tagállamokat 
rizikófaktorokat figyelő rendszereik fejlesztésére és megerősítésére, továbbá felhívja a 
tagállamokat arra, hogy fogadják el vagy vizsgálják felül oly módon nemzeti egészségügyi 
stratégiáikat, hogy azok a szív- és érrendszeri egészséggel összefüggésben magukban 
foglalják az egészség előmozdítására, a népességre és a magas kockázatok korai kezelésére 
vonatkozó stratégiákat, 
 
- tekintettel az Egészséges Szív Európai Chartájára, melyet az Egészségügyi Miniszter 
is aláírt, melyben az aláírók pártolják és támogatják a szív és érrendszeri egészséget elősegítő 
és a szív és érrendszeri betegségeket megelőző átfogó európai, nemzeti, régiós és helyi 
egészség-politikának, illetve stratégiáknak és intézkedéseknek kialakítását és végrehajtását, 
 
- tekintettel a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának 
Nemzeti Programjára, mely az Érrendszeri Központok kialakítására tett indítványt, 
 

A. mivel Magyarországon a keringési rendszer betegségei okozta halálozás a vezető halálok, 
az összes halálozás 52 százalékáért felelt 2005-ben, a megelőző évhez képest emelkedett, 
 
B. mivel Magyarországon az Európai Unión belül az egyik legmagasabb a szív és érrendszeri 
betegségek okozta halálozás, a 65 év alattiak esetében a szomszédos Ausztria értékénél 359 
százalékkal magasabb, 
 
C. mivel a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egy  másik betegségcsoport esetében 
komplex integrált ellátó hálózat kiépítését tervezi, melynek részét képezi korszerű regionális 
hálózat, gyermekgyógyászati ellátás fejlesztés, a diagnosztika és a terápia eszközbázisának 
modernizálása, országos informatikai hálózat kiépítése, illetve régiós szintű informatikai 
központok kiépítése és összekapcsolása; ugyanakkor a keringési betegségek ellátására hasonló 
nagyságrendű fejlesztést nem indítványoz, 
 
D. mivel a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egy másik betegségcsoport 
következtében elhalálozottak számának követésére a standardizált halálozási arányszámból 
indikátort képez, ugyanakkor a keringési betegségek okozta megbetegedések számának 
követésére hasonló indikátor monitorozását nem tervezi, 
 

1. javasolja a  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program felülvizsgálatát annak érdekében, 
hogy a keringési rendszer betegségeinek visszaszorítását célzó fejlesztések a magyarországi 
megbetegedési és halálozási adatoknak megfelelő arányban szerepeljenek a konkrét 
cselekvési programokban más megbetegedésekkel összevetve, 
 
2. javasolja, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program a keringési rendszer 
betegségei ellátására legalább olyan mértékű szervezeti-infrastrukturális fejlesztést 
indítványozzon, a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti 
Programjának megfelelően, mint amilyent más betegségek ellátására indítványozott, 
 
3. javasolja, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program a keringési rendszer 
betegségeinek visszaszorítására tett intézkedések hatékonyságának monitorozására a 
standardizált halálozási arányszámot használja indikátorként.  


