СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Въздушният превоз на пациенти, нуждаещи се от кислород, трябва да бъде улеснен, а
не затруднен
По повод на Световния ден за борба с хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), EFA
призовават европейските въздухоплавателни администрации да намерят решение на въпроса относно
използването на медицински кислород по летищата и да проектират съответните салони
19 ноември, Световен ден за борба с ХОББ, Брюксел – Повече от 3,5 милиона души в Европа (1) се
нуждаят от медицински кислород, а на много други лекарите препоръчват да се преместят в региони с
по-мек климат, който да облекчи симптомите на заболяването им. Въпреки това, свободното движение
на хора в Европейския съюз е истински кошмар за пациенти, страдащи от тежки респираторни
заболявания. Европейската федерация на асоциациите на пациенти с алергии, астма и заболявания на
дихателните пътища (EFA) установява, че в много случаи пътуването по въздуха с оборудване за кислород
е непосилно или твърде сложно начинание за отделните пациенти.
Медицинският кислород е обичайно терапевтично средство за пациенти с хронична обструктивна
белодробна болест (ХОББ) (2), тежка астма, кистозна фиброза, белодробна фиброза и рак на белия дроб,
при тежките форми на тези заболявания. Настоящото европейско законодателство (3) позволява
въздушния превоз с оборудване за медицински кислород, което обаче понастоящем се предоставя от
авиокомпаниите като допълнителна услуга за пасажерите. В стремежа си да документира проявите на
дискриминация спрямо пациентите с тежки респираторни заболявания при въздушния им превоз в
Европа, EFA публикува брошурата „Улесняване на пътуването по въздуха с кислород в Европа“ (4) в
сътрудничество с Европейската белодробна фондация (ELF) (5). Брошурата показва как начисляваните от
някои авиокомпании такси за осигурявания медицински кислород достигат до 7 пъти повече от цената на
стандартния самолетен билет.
Тежестта не е само финансова. Пациентите с тежки респираторни заболявания, като ХОББ или тежка
астма, които се нуждаят от кислородотерапия, трябва да се справят и с излишния стрес при пътуването.
Отделните политики на авиокомпаниите затрудняват осигуряването на кислород за безопасното им
пътуване, тъй като медицинските формуляри и необходимите удостоверения варират едни спрямо други.
Пациентите са заявили, че липсата на адекватно обучен персонал и специализиран асистент затруднява и
усложнява процеса от влизането в летището и проверката за безопасност до самия полет. Също така се
поставя под въпрос адекватното осигуряване на медицински кислород по летищата при спешни случаи,
тъй като на пациентите не се гарантира непрекъснато подаване на кислород от момента на регистрацията
на летището до влизането им в пътническия салон на въздухоплавателното средство и обратно.
По повод на Световния ден за борба с ХОББ (6), председателят на EFA, Брида Флъд [Breda Flood] заяви:
„Чрез мрежата ни от пациентски организации разпространяваме информация относно
възможностите за въздушен превоз с оборудване за кислород, но е трудно пациентите, които се
нуждаят от кислород, да бъдат насърчени да водят активен начин на живот и да пътуват, когато
сами виждаме препятствията по пътя им. Призоваваме авиокомпаниите и летищните власти да
адаптират своите политики, за да позволят на тези пациенти да пътуват безопасно“.
Евродепутатът Пабло Еченике [Pablo Echenique] (Испания, Обединена европейска левица - Северна
зелена левица [GUE-NGL]) (7) заяви: „Тъй като аз самият имам увреждания, неудобството – някои биха
го нарекли мъчението – на което хората със специални нужди са подложени по време на полет не ми
е непознато. В случая с хората, нуждаещи се от медицински кислород, дискриминацията е още поподчертана поради факта, че те са принудени да плащат за основна, животоспасяваща услуга.
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Крайно време е Европейският съюз да накара авиокомпаниите да поставят правата на пътниците
над собствените си икономически интереси, а не обратното“.
EFA и нейните членове поискаха от съответните въздушни оператори да използват формуляра на
Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) (8) и да предлагат кислород на борда на
достъпни цени.
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дружество и други медицински източници.
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с постоянно ограничение на
въздушния поток, което обикновено е прогресиращо и е свързано с хроничен възпалителен отговор на
дихателните пътища и белодробния паренхим към вредни частици или газове. Тя се дължи на комбинация
от дифузна болест на малките дихателни пътища и унищожаване на белодробната тъкан (емфизем).
Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност
при пътувания с въздушен транспорт предвижда недискриминационен достъп до въздушен транспорт и
безплатен превоз на оборудване за придвижване (макс. 2 броя) и медицинско оборудване с 48-часово
предварително уведомление.
Брошурата на EFA отразява положението през 2013 г. Някои авиокомпании са променили своите политики
след публикуването на брошурата: http://www.efanet.org/enabling-air-travel-with-oxygen-in-europe-an-efabooklet-for-patients-with-chronic-respiratory-diseases/
Интернет сайт на Европейската белодробна фондация: http://www.europeanlung.org/en
Световният ден за борба с ХОББ е ежегодно събитие за повишаване на осведомеността, което се организира
и спонсорира от Глобалната инициатива за превенция и лечение на хроничната обструктивна белодробна
болест (GOLD). За повече информация, посетете: http://www.goldcopd.org/wcd-home.html
Интернет сайт на евродепутата Пабло Еченике:
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125036/PABLO_ECHENIQUE_home.html
Формуляр на IATA: http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/medical-manual-2013.pdf (pp 6770)
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Следвайте ни в Twitter: @EFA_patients и Facebook: https://www.facebook.com/pages/EFA/
Европейската федерация на асоциациите на пациенти с алергии и заболявания на дихателните пътища (EFA) е
мрежа с нестопанска цел на организации на пациентите с алергии, астма и хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ), която представлява 35 национални асоциации в 22 страни и повече от 400 000 пациента. EFA цели
хората с алергии, астма и ХОББ в Европа да се възползват ефективно от правото си на най-качествени грижи и
безопасна среда, да водят живот без компромиси и да са активно ангажирани във всички решения, които оказват
влияние върху тяхното здраве. За повече информация, посетете: www.efanet.org.

