Podporniki
Skupina Družbeni vpliv bolečine (SIP) je skupaj z več zainteresiranimi
skupinami pripravila osnutek okvirnega dokumenta in skupne izjave,
ki sta del programa tematske mreže za leto 2018 o platformi
zdravstvene politike EU pri Evropski komisiji.

DRUŽBENI VPLIV BOLEČINE
POVZETEK OKVIRNEGA DOKUMENTA
Skupina Družbeni vpliv bolečine (SIP) si prizadeva izboljšati nego in
obvladovanje bolečine v EU, da bi se zmanjšal družbeni vpliv bolezni, ki
vpliva na vsa življenjska področja.

1 od 5
ljudi občuti
kronično bolečino

V Evropi več kakor 150
milijonov ljudi trpi zaradi
kronične bolečine
Poslanci Evropskega parlamenta:
Alfred Sant, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers,
José Inácio Faria, Marek Plura, Marian Harkin,
Merja Kyllönen, Miriam Dalli, Nicola Caputo,
Roberta Metsola, Sabine Verheyen, Sirpa
Pietikäinen, Sofia Ribeiro
Znanstveno ogrodje platforme »Družbeni vpliv bolečine« (SIP) je v pristojnosti Evropskega združenja za proučevanje in zdravljenje bolečine EFIC®.
Partnerja sta evropsko zavezništvo za zdravljenje bolečine PAE (Pain Alliance Europe) in omrežje za aktivno državljanstvo ACN (Active Citizenship
Network). Farmacevtsko podjetje Grünenthal GmbH je odgovorno za financiranje in nefinančno podporo (na primer logistično podporo). Znanstvene cilje
simpozijev skupine SIP je že večkrat podprlo več kakor 300 mednarodnih in državnih skupin za boj proti bolečini, znanstvenih organizacij in ustanov.

Zadnja posodobitev 17.04.2019

To je več, kakor je vseh prebivalcev
Nemčije in Francije skupaj.

Kronične bolečine stanejo
Evropsko unijo 240 milijard evrov letno

Izobrazba
Platforma SIP poziva Evropsko komisijo, države članice in civilno družbo, naj
združijo svoje moči in zmanjšajo družbeni vpliv bolečine v EU.

Opozarjamo na štiri področja:

Težava:

Zaposlitev
Težava:
Kronične bolečine so najpomembnejši
razlog za odsotnost z delovnega mesta
in invalidnost v EU.

Kazalniki

Raziskave

Težava:

Težava:

Trenutno so podatki o merjenju in spremljanju
družbenega vpliva bolečine v EU pomanjkljivi.

Tako EU kot posamezne države članice
nedosledno financirajo raziskave bolečine.
Poleg tega v Evropi trenutno ni na voljo dovolj
skupnih finančnih sredstev za raziskave bolečine,
da bi ustrezno zadovoljili potrebe bolnikov.

Predlagamo:
• Evropska komisija naj dopolni pomanjkljive
podatke, povezane s temeljnimi evropskimi
kazalniki zdravja, in vanje vključi kronične
bolečine;
• Evropska komisija in OECD naj uvrstita
bolečino med glavne kazalnike v svojem
poročilu Pogled na zdravje;
• Evropska komisija naj ponovi in razširi
raziskavo Eurobarometer o zdravju iz leta
2006 ter vanjo vključi vprašanja o bolečinah
kostno-mišičnega sistema;
• države članice naj sprejmejo posodobljeno
klasifikacijo bolečinskih bolezni ICD-11.

Naša obveznost:
• civilna družba mora pomagati uresničevati
novo, 11. revizijo Mednarodne klasifikacije
bolezni (ICD-11), ki jo je pripravila Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO) in v kateri
kronično bolečino obravnavajo posebej;
• medicinski strokovnjaki in bolniki morajo
biti s svojim strokovnim znanjem in svojim
pogledom na obravnavana vprašanja
pripravljeni pomagati pripravljati kazalnike,
ki se nanašajo na bolnike.

Predlagamo:
• države članice in Evropski parlament naj
podprejo dodelitev sredstev v zakonodajnem
postopku;
• Evropska komisija naj podpre vzpostavitev
centrov odličnosti za bolečine po vsej
Evropi in spodbudi povezovanje teh centrov
v skupno mrežo;
• Evropska komisija naj uvrsti bolečine med teme,
s katerimi se ukvarjajo ciljno usmerjene raziskave,
na primer v programu Obzorje Evropa.

Predlagamo:
• Evropska komisija in države članice
naj sodelujejo pri spodbujanju ukrepov,
ki upoštevaj povezanost med bolečino
in zaposlitvijo;
• Evropska komisija naj podpira projekte,
kakršen je CHRODIS-Plus, ki pri načrtovanju
usposabljanja upoštevajo bolečine;
• Evropska komisija in države članice naj pri
ponovnem pregledu trenutnih strategij za
kronične bolezni in zaposlitvene ukrepe
upoštevajo priporočila projekta PATHWAYS.

Naša obveznost:
• civilna družba, medicinski strokovnjaki,
združenja bolnikov in predstavniki zdravstva
morajo upoštevati najboljše prakse glede
prilagodljivega delovnega okolja za ljudi,
ki živijo z bolečino, ter podatke, zbrane med
anketami o zaposlitvi in kroničnih bolečinah,
da bodo tako pomagali načrtovati ukrepe
na podlagi dokazov.

Medičina bolečine ni poseben predmet
v večini evropskih akademskih sistemov
in je širša javnost ne pozna dovolj dobro.

Predlagamo:
• Evropska komisija naj podpre vlade
posameznih držav pri usklajevanju in
vzpostavljanju najboljše prakse;
• Evropska komisija, parlament in
države članice naj podpirajo dejavnosti
za ozaveščanje ter izobražujejo različne
zainteresirane skupine o obvladovanju
bolečine;
• Evropska komisija in države članice naj
pri načrtovanju usposabljanja prihodnje
delovne sile v zdravstvu upoštevajo
obvladovanje bolečine;
• države članice naj pri izobraževanju
medicinskih strokovnjakov omogočijo
dostopnejše izobraževanje o bolečini.

Naša obveznost:
• civilna družba, medicinski strokovnjaki
in združenja bolnikov morajo upoštevati
najboljše prakse glede izobraževanja
o bolečinah za bolnike, medicinske
strokovnjake, politike in širšo javnost;
• civilna družba, medicinski strokovnjaki
in združenja bolnikov morajo še naprej
pripravljati svoje izobraževalne programe
in projekte, namenjene tem ciljnim skupinam.

Naša obveznost:
• predstavniki zdravstva, raziskovalne ustanove,
medicinski strokovnjaki in združenja bolnikov
morajo pri svojem delovanju upoštevati dosežke
javno-zasebnih raziskovalnih partnerstev, na
primer Pobude za inovativna zdravila (IMI), da bi
jih lahko začeli uporabljati v resničnem okolju;
• združenja bolnikov in medicinski strokovnjaki
morajo poskrbeti za razširjanje rezultatov raziskav
v svojem okolju in podpirati raziskave, pri katerih
sodelujejo bolniki.

Kaj lahko storite vi?
Vsi bomo morali sodelovati, če bomo hoteli rešiti tako velike težave. Če bi radi
pomagali, se pridružite zainteresirani skupini SIP in podprite skupno izjavo SIP.
• Stik: secretary@efic.org
ali info@pae-eu.eu

• Spremljajte najnovejša obvestila na spletnem
mestu www.sip-platform.eu in se na njem
naročite na novice SIP.

